
IGR.3410/08/02/07         Pietrowice Wielkie, dnia 22.11.2007r.

                     Wykonawcy                               

wg. rozdzielnika                           

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie : „Budowa chodnika przy ul. 1 Maja w ciągu DW 416

w Pietrowicach Wielkich”

Zawiadomienie

Działając w imieniu zamawiającego Gminy Pietrowice Wielkie, na podstawie art. 92

ust. 1 w zw. z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia2004 - Prawo zamówień publicznych

( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr

142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie przez Gminę Pietrowice Wielkie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania : „Budowa chodnika

przy ul. 1 Maja w ciągu DW 416 w Pietrowicach Wielkich”

1. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy ZRB Brukarstwo "TRACT" z Raciborza,

ul. Myśliwska 11 z ofertą w wysokości brutto 179.954,48 zł z liczbą punktów 100

Wybór oferty ZRB Brukarstwo "TRACT" z Raciborza, ul. Myśliwska 11

uzasadniam.jako ofertę z najniższą ceną po spełnieniu warunków udziału w przetargu.

      2.   Pozostałe ważne oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Drajewicz Racibórz, ul. Słowackiego 22/4 

      3.   Odrzucono ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

APM Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku.

Powyższa oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29



stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

W zawartym w ofercie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego APM 

Sp. z o.o. kosztorysie ofertowym w poz. 4 i 5 zestawienia materiałów cenę 1kg. cementu

określono na kwotę 420,00 zł.

Zamawiający w trybie art. 87 ust.1 - Prawo zamówień publicznych wystąpił do

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego APM Sp. z o.o. o wyjaśnienie

wpisania w kosztorysie ofertowym tak znacznej ceny 1kg. cementu. W odpowiedzi na to

wyjaśnienie wykonawca pismem z dnia 14 listopada 2007r. wyjaśnił, że wpisy w poz. 4 i 5

zestawienia materiałów w kosztorysie ofertowym stanowią oczywistą omyłkę oraz. że w

rzeczywistości kwota 420,00 zł stanowi wartość 1 tony cementu.

W związku z powyższym stanem faktycznym należy stwierdzić, że zgodnie z art. 87

ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki

pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. O ile jednak przepisy Prawa zamówień

publicznych nie określają zasad w poprawianiu w ofercie oczywistych pomyłek pisarskich, to

kwestie związane z omyłkami rachunkowymi, zostały unormowane w przepisach art. 88 tej

ustawy. 

Zawartą w kosztorysie ofertowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo

Handlowego APM Sp. z o.o. omyłka pisarska w oznaczeniu jednostki miary cementu można

uznać za omyłkę pisarską. Jednakże omyłkowo wpisana cena cementu stanowiła podstawę do

ustalenia wartości robót w ofercie tego wykonawcy. Uznanie oczywistej omyłki w podanej

ofercie ceny cementu, powoduje więc konieczność poprawienia omyłek rachunkowych w

obliczaniu ceny. Jednakże jak zostało to wyżej zaznaczone Zamawiający może poprawić

omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w ofercie jedynie w sposób określony w art. 88 ust. 1 -

Prawa zamówień publicznych. Natomiast omyłek rachunkowych zawartych w ofercie

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego APM Sp. z o.o. będących następstwem

omyłki w oparciu o art. 88 ust. 1 - Prawo zamówień publicznych poprawić nie można.

Wobec powyższego, zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 6 ofertę Przedsiębiorstwa

Produkcyjno Usługowo Handlowego APM Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku należało odrzucić.



Rozdzielnik

1.   PPUH "APM" sp. z o. o. 44-200 Rybnik, ul. Wyglendy 42

2.   Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Drajewicz, ul. Słowackiego 22/4, 47-400 Racibórz

3.   Brukarstwo "TRACT" ul. Myśliwska 11, 47-400 Racibórz 


