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PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA nr 13/2013 

                                                      
1. Przedmiot zamówienia. 
 
Zakup i sukcesywna dostawa armatury do podłączeń domowych. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu zgodnie z regulaminem obowiązującym u Zamawiającego. 
 
3. Dane dotyczące złożonych ofert. 
Do dnia 08.05.2013r., godz. 1200 tj. terminu składania ofert, złożono 2 (dwie) oferty. 
 
Lista ofert - informacje dotyczące nazwy i adresu oferentów oraz daty złożenia 
ofert (nazwa, adres, data złożenia). 
 
 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Data 

1 Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o. 62 – 028 Koziegłowy 
ul. Piaskowa 9 

29.04.2013r. 

2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WILLI 42 – 620 Nakło Śląskie, 
ul. Dworcowa 12a 

08.05.2013r. 

 
Do otwarcia dopuszczono wszystkie złożone oferty. 
 
4. Protokół z otwierania ofert. 
 
Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 08.05.2013r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego: 
 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2  
 
Osoby po stronie Zamawiającego złożyły oświadczenia o niepodleganiu wyłączenia z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 
Podczas otwierania ofert nie było osób reprezentujących wykonawców. 
 
5. Badanie ofert w niejawnej części pracy komisji. 
 
Na podstawie badania ofert stwierdzono, że oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
WILLI nie spełnia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie skrzynek ulicznych 
żeliwnych do zasuw, obudowy do zasuw (łeb do klucza oraz nasadka wrzeciona) oraz zasuwy do przyłączenia 
rury PE φ32. W dniu 10.05.2013r. wystosowano pismo z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących złożonej 
oferty. Odpowiedź została udzielona w wyznaczonym terminie, tj. do godziny 1200 dnia 14.05.2013r. Po 
analizie dostarczonych wyjaśnień, dokumentacji przetargowej i złożonej oferty Zamawiający podtrzymał 
swoje zarzuty co do niezgodności oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WILLI  
z wymaganiami specyfikacji w w/w zakresie. Wobec powyższego Komisja Przetargowa zaproponowała,  
a Kierownik Zamawiającego zadecydował o odrzuceniu oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo 
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Wielobranżowe WILLI, jako oferty niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.   
 
6. Ocena ofert i sposób punktowania wg przyjętych kryteriów. 
 
Ocena ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 
 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Waga/znaczenie 

 

Cena 100 % 
 

Wygrywa oferta z najniższą ceną 
 

 
 

Nr 
Oferenta Nazwa Wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 

1 
Fabryka Armatury Hawle  

Sp. z o.o. 150 171,05 184 710,39  

2 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

WILLI 141 354,75 173 866,34 Oferta odrzucona 

 
 
Komisja Przetargowa wnosi do Kierownika Zamawiającego o wybranie, jako najkorzystniejszej, oferty firmy: 

Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o., 62 – 028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 9 
 
 


