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,,Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego" 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego SISK.Z.14.2020 

Siechnice, 29 stycznia 2021 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach 

w standardzie budynku pasywnego 
(Ogłoszenie w DUUE nr 2020/S 168-406272, przesłane do publikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r., 

opublikowane w dniu 31 sierpnia 2020 r.) 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - dalej pzp) zwanej dalej ustawa, Siechnicka Inwestycyjna Spółka 
Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach informuje, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 

1. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Erbud Operations sp. z o.o., 36-002 Jasionka, 
którego ofertę wybrano (art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy). 
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2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne 
oferty. 

Numer Nazwa (firma) Wykonawcy albo imię i nazwisko. Siedziba albo Doświadczenie osób skierowanych do realizacji Miejsce w Cena gwarancja punkty ogółem 
oferty miejsce zamieszkania zamówienia rankingu ofert 

kierownik 
kierownik robót kierownik robót 

suma 
budowy sanitarny elektrycznych 

eh 

Przedsiębiorstwo budowlane Alfa-Dach sp. z o.o., 50-512 Wrocław, 

1 
ul. Tarnogajska 14 (lider konsorcjum) 
Alba Facility Management sp. z o.o., (partner) 54-571 Wrocław, ul. 
Szczecińska 5 57,05 10 4 4 2 30 97,05 2 

2 Erbud Operations sp. z o.o., 36-002 Jasionka 60,00 10 4 4 2 30 100,00 1 

PHU Larix sp. z o.o. (lider konsorcjum)), 42-700 Lubliniec, ul. 

3 
Klonowa 11, 2) 
Zuja sp. z o.o. (partner konsorcjum), 42-600 Tarnowskie Góry, ul. 
Wojska Polskiego 6, oferta odrzucona 

Mostostal Warszawa S.A., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 
4 12a oferta odrzucona 

Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik, 42-200 
Częstochowa al. Aleja Bohaterów Monte Cassino 40 (lider 

5 konsorcjum)) 
Przedsiębiorstwo budowlane Budopol sp. z o.o. (partner 
konsorcjum), ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów oferta odrzucona 

6 Democo Poland sp. z o.o, ul. Sowia 6/1, 62-080 Tarnowo Podgórne oferta odrzucona 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Era, ul. Świętego Mtkołaja 19, 
7 50-128 Wrocław oferta odrzucona 

8 ZTB Polbau, ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole oferta odrzucona 
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\/1/ykonawca Erbud Operations sp. z o.o., 36-002 Jasionka złożył ofertę nr 2, nie podlega 

wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca ten złożył ofertę, która 

została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 

ust. 1 ustawy 

4. \/1/ykonawcy, którzy złożyli oferty nr 3-8 nie wyrazili zgody na wniosek Zamawiającego o 

przedłużenie związania ofertą złożony w dniu 26 listopada 2020 r. w trybie art. 85 ust. 2 ustawy, 

zatem ich oferty podlegały odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy. 

5. Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami 

komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

6. Zgodnie z art. 180 ustawy mają Państwo prawo wnieść odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 ustawy 

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy. 

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania 

do zamawiającego upływa 8 lutego 2021 r., czyli po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
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