
         Mielec dnia 9.07.2013 r 

 

RIK.271.7.2013 

            

      Wykonawcy uczestniczący 

 w postępowaniu  

 

 Dotyczy postępowania ,,Przebudowa i remont budynku na potrzeby Urzędu 

Gminy Mielec i jej jednostek organizacyjnych ” 

1. Zawiadomienie o ofertach odrzuconych 

 Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający odrzuca:  

A)Ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Budowlaną ,,Lisbud” s. c. Lis Damian, Lis 

Łukasz   ul. Metalowców 4, 39-30 Mielec. 

Uzasadnienie : 

Zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego Wykonawca 

składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany był do złożenia 

kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie przedmiarów . 

Wykonawca do złożonej oferty załączył kosztorysy ofertowe ale pozmieniał ilości 

określone w przedmiarach 

W kosztorysie ofertowym budowlanym  

poz.101 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie                       

i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do  I NP.140.mm wyliczono kwotę 

uwzględniając ilość 74,60 m w przedmiarach Zamawiający określił ilość 74,80 m  

poz.153 Gruntowanie podłoży ,powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 

wyliczono kwotę uwzględniając ilość 51,684 m2 w przedmiarach Zamawiający 

określił  ilość  54,79 m2 

poz. 228 Posadzki epoksydowe, grubość 3,0 mm wyliczono kwotę uwzględniając 

ilość 76,32 m2 w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  76,92 m2 

poz. 229 Dopłata za pogrubienie wyliczono kwotę uwzględniając ilość 76,32 m2                 

w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  76,92 m2 

 



W kosztorysie ofertowym – branża instalacyjna 

poz.15 Bateria zlewozmywakowa stojąca wyliczono kwotę uwzględniając ilość 1 szt. 

w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  2 szt 

poz.52 Montaż nowych umywalek wyliczono kwotę uwzględniając ilość 2 szt. w 

przedmiarach Zamawiający określił  ilość  3 szt 

poz.54 Montaż zlewozmywaka jednokomorowego wyliczono kwotę uwzględniając 

ilość 2 szt. w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  3 szt 

poz.55 Montaż syfonu zlewozmywakowego jednokomorowego wyliczono kwotę 

uwzględniając ilość 2 szt. w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  3 szt 

 

B)Ofertę nr 2 złożoną przez firmę ,,Mateo” Przedsiębiorstwo Budowlane 

Usługowo- Handlowe Józef Firmuga ul. Lwowska 134a,33-100 Tarnów 

Uzasadnienie : 

Zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego Wykonawca 

składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany był do złożenia 

kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie przedmiarów . 

Wykonawca do złożonej oferty załączył kosztorysy ofertowe ale pozmieniał ilości 

określone w przedmiarach 

W kosztorysie ofertowym – branża instalacyjna 

poz.1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach 

zgrzewanych ,na ściankach w budynkach mieszkalnych z. w .wyliczono kwotę 

uwzględniając ilość  30m. w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  32 m 

poz.5 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach 

zgrzewanych ,na ściankach w budynkach mieszkalnych c. w .wyliczono kwotę 

uwzględniając ilość  34m. w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  36 m 

poz.10 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych ,do 

baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm wyliczono kwotę 

uwzględniając ilość 18 szt. w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  20 szt. 

poz.21 Izolacja rurociągów Dn 25 mm otulinami z pianki gr.13 mm wyliczono kwotę 

uwzględniając ilość 4 m. w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  11m. 

poz.15 Bateria zlewozmywakowa stojąca wyliczono kwotę uwzględniając ilość 1 szt.   

w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  2 szt. 

 poz.16 Bateria umywalkowa stojąca wyliczono kwotę uwzględniając ilość 6 szt.   w 

przedmiarach Zamawiający określił  ilość  7 



poz.17 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w 

budynkach niemieszkalnych rurociągi FI do 63 mm wyliczono kwotę uwzględniając 

ilość 48,00 m w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  104,5 m 

 poz.18 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych                 

wyliczono kwotę uwzględniając ilość 48,500 m w przedmiarach Zamawiający określił  

ilość  104,5 m 

poz.19 Izolacja rurociągów Dn 16 mm otulinami z pianki gr.13 mm  z.w.               

wyliczono kwotę uwzględniając ilość 27,00 m w przedmiarach Zamawiający określił  

ilość  32,00 m 

poz.21 Izolacja rurociągów Dn  25 mm otulinami z pianki gr13 mm                 

wyliczono kwotę uwzględniając ilość 4,00 m w przedmiarach Zamawiający określił  

ilość  11,00 m 

poz.49 Montaż nowych umywalek  wyliczono kwotę uwzględniając ilość 2 szt.                         

w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  3 szt. 

poz.51 Montaż zlewozmywaka jednokomorowego   wyliczono kwotę uwzględniając 

ilość 2 szt. w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  3 szt. 

poz.52 Montaż syfonu zlewozmywaka pojedyńczego  wyliczono kwotę uwzględniając 

ilość 2 szt. w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  3 szt. 

poz.60 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych o śr. nom.15 mm o połączeniach 

spawanych na ścianach budynku wyliczono kwotę uwzględniając ilość 81 m                        

w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  82 m 

poz.73 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości rurociągów o 

średnicy zewnętrznej do 57 mm ( stan wyjściowy powierzchni B) wyliczono kwotę 

uwzględniając ilość 3,820 m2 w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  3,860 m2 

poz.74 Odtłuszczanie rurociągów wyliczono kwotę uwzględniając ilość 3,820 m2                   

w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  3,860 m2 

poz.75 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr. 

zew. do 57 mm wyliczono kwotę uwzględniając ilość 3,820 m2 w przedmiarach 

Zamawiający określił  ilość  3,860 m2 

poz.76 Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr. zew. do 57 

mm wyliczono kwotę uwzględniając ilość 3,820 m2 w przedmiarach Zamawiający 

określił  ilość  3,860 m2 

poz.77 Izolacja rurociągów Dn 16 mm otulinami z pianki gr.20 mm wyliczono kwotę 

uwzględniając ilość 3,820 m2 w przedmiarach Zamawiający określił  ilość  3,860 m2 

 



C)Ofertę nr 6 złożoną przez P.U.H ,,PROFI ”Anna Bawoł ul. Raciborskiego 7,39-

300 Mielec 

Uzasadnienie : 

Zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego Wykonawca 

składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany był do złożenia 

kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie przedmiarów . 

Wykonawca do złożonej oferty załączył kosztorys ofertowy budowlany nie dołączył 

kosztorysów branży elektrycznej,  elektrycznej i teleinformatycznej, instalacji 

sanitarne 

  2. Zawiadomienie o ofertach w których zamawiający dokonał poprawek  

Zamawiający Gmina Mielec w toku badania i oceny ofert działając na podstawie art. 

87 ust 2 pkt.2 dokonał poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie nr 3 P.H.U 

Megaron Tomasz Kornak ul. Jagiellończyka 13/31, 39-300 Mielec 

Uzasadnienie: 

Wykonawca w ofercie przetargowej błędnie wpisał kwotę netto: 1 282 266,69 zł                      

i podatek VAT w kwocie 294 921,34 zł kwoty wyliczone na podstawie cen 

kosztorysów tj: 

- kosztorys ofertowy budowlany kwota netto:  
991 021,07 zł                                          
- kosztorys ofertowy branża elektryczna i teleinformatyczna kwota brutto:  
98 818,56 zł 
- kosztorys ofertowy branża elektryczna kwota brutto:  
142 705,29 zł    
- kosztorys ofertowy roboty instalacyjne sanitarne kwota netto:                                                   

49 721,77 zł             

W ofercie przetargowej powinna być wpisana kwota netto: 1 237 103,69 zł ( słownie:  

jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto trzy zł 69/100)  

Cena brutto z należnym podatkiem VAT : 1 521 637,53 zł ( słownie: jeden milion 

pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści siedem zł 53/100)            

wyliczona na podstawie załączonych  kosztorysów ofertowych  

 

- kosztorys ofertowy budowlany kwota netto:  
991 021,07 zł ,kwota brutto:1 218 955,91 zł                                         
- kosztorys ofertowy branża elektryczna i teleinformatyczna kwota netto:  
80 340,29 zł, kwota brutto: 98 818,34 zł 
- kosztorys ofertowy branża elektryczna kwota brutto:  
116 020,56 zł, kwota brutto:142 705,29 zł      



- kosztorys ofertowy roboty instalacyjne sanitarne kwota netto:                                                   

49 721,77 zł, kwota brutto:61 157,77 zł         

 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

Działając na podstawie art.92 ustawy P.z.p Zamawiający informuje że w 

przedmiotowym postępowaniu na ,,Przebudowę i remont budynku na potrzeby 

Urzędu Gminy Mielec i jej jednostek organizacyjnych ” postanowił wybrać ofertę 

złożoną przez P.H.U Megaron Tomasz Kornak ul. Jagiellończyka 13/31, 39-300 

Mielec który zaproponował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia                   

z pośród ważnych i nieodrzuconych ofert Oferta w kryterium cena 100% otrzymała 

100 pkt .Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert odrzucono 3,nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy  

Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia 1677 159,36 zł (słownie: jeden 

milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć zł 36/100) 

Zestawienie zbiorcze ofert z punktacją  

 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy /oferenta Cena  brutto z należnym  
podatkiem VAT 

Ilośc pkt 

 
1 

Firmę Budowlaną ,,Lisbud” s. c. 
Lis Damian, Lis Łukasz   ul. 
Metalowców 4, 39-30 Mielec. 

1 524 486,25 zł  
Oferta 
odrzucona 

2 BRUK-Dar Dariusz Skawiński 
Breń Osuchowski 91,39-304 
Czermin 

1 688 635,54 zł 90,11 

3 P.H.U Megaron Tomasz Kornak 
ul. Jagiellończyka 13/31, 39-300 
Mielec 

1 521 637,53 zł 100,00  

4 ZRB Roman Olszowy  
Kosowy 73,36-107 Przyłęk 

1 857 027,91 zł 81,94  

5 Józef  Firmuga ,,Mateo” 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
Usługowo-Handlowe ul. 
Lwowska 134A,33-100 Tarnów 

1 631 493,18 zł Oferta 
odrzucona 

6 P.U.H ,,PROFI”Anna Bawoł ul. 
Raciborskiego 1, 39-300 Mielec 

1 499 191,17 zł Oferta 
odrzucona 

 

Osoba do kontaktu A. Bieniek tel 17 774 56 46  

Przewidywany termin zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu 
przetargowym to 22.07.2013 rok 
 
 
               Wójt Gminy Mielec 
        Kazimierz Gacek 


