
 

        Mielec dnia 18.04.2017 r 

Gmina Mielec 

ul. Głowackiego 5 

39 - 300 Mielec 

 

ZPM.271.2.2017                                                  

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

Dotyczy: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem 

energetycznym oraz remont pompowni P3 realizowanych w ramach zadania budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II ” 

                            Ogłoszenie o zamówieniu  nr 45167-2017 z dnia 16-03-2017 roku  

 

                      Zamawiający Wójt Gminy Mielec działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy                                                     

z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164 ze zm.) informuje, 

że przetarg nieograniczony z dnia 31.03.2017 roku wygrała oferta nr. 2 – ATB 

Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk ul. Kościuszki 68,                                                 

28-200 Staszów o łącznej ilości punktów w kryterium cena i gwarancja – 100,00 pkt. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

 
Nr oferty 

      
              Nazwa i adres oferenta 

Kwota 
brutto 

Okres 
gwarancji 

 Ilość pkt. 
 w kryterium 
cena  

Ilość pkt. 
 w kryterium 

gwarancja 

1 Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych                     
i Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Korczaka 1,                 
39-300 Mielec 

432 689,42 zł 60 miesięcy art.89 ust.1 pkt.4 ustawy  Pzp 

2 ATB Przedsiębiorstwo Budowlano 
Inżynieryjne Tomasz Adamczyk                           
ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów 

820 989,60 zł 60 miesięcy 60,00 40,00 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

 



Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr.1 Przedsiębiorstwa 

Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Korczaka 1,39-300 Mielec na podstawie 

art.89 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zgodnie z art.90 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do oferenta o złożenie wyjaśnień dotyczących 

wyliczenia ceny jednakże zgodnie z art. 90  ust.3 dokonana ocena wyjaśnień przez 

Zamawiającego potwierdziła ze oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że powyższe informacje zostały zamieszczone na BIP UG Mielec.  

 

Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych 

i możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Podpisanie umowy może nastąpić                     

w dniu 28.04.2017 roku . 

 

Osoba do kontaktu: Inspektor  Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 66 ,a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych   i Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Korczaka 1, 39-300 Mielec, 

2. ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów 

3.  a/a 

              

   Wójt Gminy Mielec 

               /-/ Józef Piątek 

 

 



 


