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Tuchów, dn. 25.06.2020r. 
L.dz. DIR/413/AGi/P/ZP7-20/06/2020/729 

 
 

Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu nr ZP - 7/20 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont sieci wodociągowej  
w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie”.  Znak postępowania ZP-7/20.  
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
ORAZ ODRZUCENIU OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont sieci wodociągowej  
w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie”. 

 
1. Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 - zwana dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający: Spółka 
Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. wybiera w dniu 25.06.2020r., ofertę złożoną przez 
Wykonawcę: 
 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

„MODUŁ” Sp.  z o. o. 

Stróżówka 67 
38–300 Gorlice 
 
jako ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Remont sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie”. 
 
Oferta w/w Wykonawcy jest poprawna i zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i uzyskała zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ najwyższa sumę punktów  
w kryterium oceny ofert: „cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/” i „okres gwarancji i rękojmi 
jakości obejmujący przedmiot zamówienia”. 
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2. W wyznaczonym terminie i w wyznaczony sposób wpłynęły dwie (2) oferty od 
Wykonawców: 
  

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1. 
„INSTAL-KOP” 

Tadeusz Kopeć  

Łukanowice 188 

32 – 830 Wojnicz 

2. 
Przedsiębiorstwo Budowlane  

„MODUŁ” Sp.  z o. o. 

Stróżówka 67 

38–300 Gorlice  

  
3. Punktacja ofert dla kryterium określonego w SIWZ: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 
[PLN] 

Okres gwarancji 
i rękojmi jakości 

obejmujący 
przedmiot 

zamówienia 

Liczba punktów w kryterium 

Cena oferty 
brutto 

Okres gwarancji i 
rękojmi jakości 

obejmujący 
przedmiot 

zamówienia 

 
Suma 

punktów 
 

1. 

„INSTAL-KOP”           
Tadeusz Kopeć 

Łukanowice 188                
32 – 830 Wojnicz 

 207 569,88 zł 60 mies. Oferta odrzucona 

2. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
„MODUŁ” Sp.  z o. o. 

Stróżówka 67                 
38–300 Gorlice 

243 540,00 zł 60 mies. 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 
4. Zamawiający na podstawie z art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Pzp, odrzucił ofertę 

złożoną przez Wykonawcę: INSTAL- KOP Tadeusz Kopeć, Łukanowice 188, 32 – 830 
Wojnicz ponieważ oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
co w konsekwencji oznacza, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz że jest niezgodna z ustawą Pzp.  

Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Pzp, w tym jednolity 
europejski dokument zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności,  
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zamawiający wskazał również  formę w jakiej należy złożyć ofertę w rozdziale 6 pkt 6.3 
ppkt 6.3.2 SIWZ „Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej (dokument elektroniczny) w formacie danych .doc, .docx, .pdf, .jpg i 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy 
złożyć w oryginale.” oraz w rozdziale 10 pkt 10.1 SIWZ „Ofertę należy sporządzić na 
formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ. Ofertę należy przesłać tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, za pośrednictwem Formularza 
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do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu”. Wykonawca opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
tylko dokument JEDZ natomiast pozostałe dokumenty wchodzące na ofertę w tym 
formularz ofertowy zostały podpisane tylko podpisem tradycyjnym, tj. ręcznie. Brak podpisu 
elektronicznego oznacza, że złożona oferta jest nieważna. W związku z powyższym oferta 
złożona przez INSTAL- KOP Tadeusz Kopeć została odrzucona z niniejszego postępowania.  

5. W przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. 
6. Zamawiający informuje, że nie zaszły przesłanki, o których mowa w art. 92 ust. 1  

pkt 4) - 7) ustawy Pzp. 
7. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że umowę 

w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć w terminie nie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

                                                                        

                                                                                                                                     Wojciech Skruch – Prezes Zarządu 
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

                                                                                                                  (podpis elektroniczny) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sporządziła: Agnieszka Gierałt 


