
 
I.271.4.4.2018.GK                Łomazy, 2018-06-04 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.271.4.2018.GK. Nazwa 

zadania: „Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, 

Łomazy II” – gmina Łomazy – zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi 

Kozły” 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez wykonawcę:  

Konsorcjum firm:  
Lider: TAR-MAX T. Rzucidło, Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Niedrzwica Duża 
 
I BUDIMAR Sp. Z o.o., ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin 
 
Uzasadnienie wyboru: Złożone oferty spełniają wymagania zawarte w SIWZ a wykonawca uzyskał 
najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. 
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania 
umowy w terminie do dnia 2018-06-11 
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 

L.

p. 

Nazwa oferenta Adres oferenta 

 

Liczba 

przyznanych 

punktów w 

kryterium: Cena  

Liczba 

przyznanych 

punktów w 

kryterium: 

Długość 

okresu 

gwarancji 

Liczba 

punktów 

przyznanych 

w kryterium: 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

Liczba 

przyzna

nych 

punktó

w 

ogółem 

1. Konsorcjum firm: Lider: 

Wodrol Sp. z o.o. i Budmaxx 

P.U. Łukasz Markiewicz 

Ul. Misjonarska 20, 20-107 

Lublin; ul. Sasankowa 3/34, 20-

537 Lublin 

47,03 20,00 20,00 87,03 

2. Konsorcjum firm: Lider: TAR-

MAX T. Rzucidło I BUDIMAR 

Sp. Z o.o. 

Strzeszkowice Duże 155, 24-

220 Niedrzwica Duża; 

Ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin 

60,00 20,00 20,00 100,00 

3. Przedsiębiorstwo Instalacji 

Sanitarnych HYDROSERVICE 

Kamiński Stanisław 

Ul. Wiejska 46 lok. 1, 20-134 

Lublin 

53,11 20,00 20,00 93,11 

4. WODMAR Sławomir Kiewel  Ul. Powstania Styczniowego 7A, 

21-300 Radzyń Podlaski 

53,83 20,00 20,00 93,83 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 



 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  
 
4. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, 
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich 
formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 
Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 
Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na 
które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą 
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane 
pisemnie. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 
198g  
 
 
 
 
 
_____________________ 
Kierownik zamawiającego 


