
       Wręczyca Wielka, dnia 27.04.2009r. 
 
 
Nr GK.3410- 04-1 /09/JB 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm/ po rozpatrzeniu ofert przetargowych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę wraz z demontażem i montażem wodomierzy głównych na terenie gminy Wręczyca 
Wielka,  
 
 

ZAWIADAMIAM 
 
 
że wybrano ofertę BMETERS POLSKA Sp. z o.o.  z/s w Trzebnicy ul. Wrocławska 13, 
55-100 Trzebnica. Oferowana cena 172 866,95zł brutto. Oferta uzyskała maksymalną ilość 
punktów – 200. 
 

Uzasadnienie : 
 
W dniu 30.03.2009r. zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę z jednoczesnym demontażem i 
montażem wodomierzy głównych w obiektach, których dostawcą wody jest Gmina. 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane m. in. na stronie internetowej 
portalu Urzędu Zamówień Publicznych (nr 82328-2009 z dnia 30.03.2009r). 
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego wpłynęły następujące oferty. 
 
 

1. Zakład Robót Drogowo-Budowlanych Rafał Tomala Wręczyca Mała ul. Zamkowa 26, 
42-130 Wręczyca Wielka. Oferowana cena 196 542,09zł brutto 

 
2. Zakład Usługowo-Handlowy „Rem-Kępno” Sp. z o. o. z/s w Łęce Opatowskiej 

przy ul. Brukowej 4. Oferowana cena 189 827,12 zł brutto 
 

3. „Wodomierze” Sp. z o.o. z/s w Sieradzu przy ul. POW 101A, 98-200 Sieradz, 
Oferowana cena 194 312,00zł brutto 

 
4. Zakład Instalacji Sanitarnych C.O  i Gazu „Hydromirex” M.M.Ł. Świtoń z/s w Poraju  

ul. Sadowa 2, 42360 Poraj. Oferowana cena 229 627,67zł brutto. 
 
5. BMETERS POLSKA Sp. z o.o.  z/s w Trzebnicy ul. Wrocławska 13,  

55-100 Trzebnica. Oferowana cena 172 866,95zł brutto. 
 
6. HSB s.c. Bartłomiej Bagienko, Agnieszka Słomian z/s w Tychach  

ul. Orzeszkowej 49/7, 43-100 Tychy. Oferowana cena 197 467,50zł brutto. 
 
 
Ustalono, że oferty nr 1, 4 oraz 6 zawierają błędy w obliczeniu ceny ofertowej, tzn. posiadają 
niewłaściwą stawkę podatku VAT. Ustalono, że dla dostaw wraz z usługą demontażu i 
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montażu wodomierzy zimnej wody obowiązuje stawka 7% podatku VAT, natomiast w/w 
trzech ofertach została naliczona stawka 22% podatku. 
 
Ponadto ustalono, że załączone przez oferenta nr 3 zaświadczenie z urzędu skarbowego z 
dnia 03.10.2008r. potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz 
zaświadczenie z dnia 03.10.2008r. właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał,  przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu jest wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Stwierdzono również brak szczegółowego kosztorysu ofertowego 
wymaganego w dz. III ust. 2 pkt. c siwz. 
 
W związku z powyższym tylko oferta nr 5 Bmeters Polska Sp. z o.o. oraz oferta nr 2 Zakładu 
Usługowo Handlowego „Rem Kępno” spełnia wymogi formalne określone w siwz w związku z 
czym zostały dopuszczone do oceny cenowej. W prowadzonym postępowaniu, kryterium 
oceny ofert jest cena w 100%. 
 
Maksymalną ilość punktów 200 uzyskał BMETERS POLSKA Sp. z o.o.  z/s w Trzebnicy ul. 
Wrocławska 13, 55-100 Trzebnica, drugą z kolei był Zakład Usługowo-Handlowy „Rem-
Kępno” Sp. z o. o. z/s w Łęce Opatowskiej przy ul. Brukowej 4, uzyskał 182,1pkt. 
 
Zważywszy iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pzp niedopuszczalne jest dokonywanie  zmian w treści 
złożonych ofert, a zatem w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 1 pzp oferta nr 1, 4  i 6 została 
odrzucona, natomiast podstawą odrzucenia oferty nr 3 jest przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp. 
 
Z porównania wynika, że najniższą cenowo ofertę przy spełnieniu wszystkich wymagań  
zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego przedstawił  
BMETERS POLSKA Sp. z o.o.  z/s w Trzebnicy ul. Wrocławska 13, 55-100 Trzebnica. 
W związku z tym oferta tej firmy została uznana za najkorzystniejszą do wykonania 
zamówienia. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 
 
 
Pouczenie : 
 
Od niniejszego zawiadomienia przysługuje stronom prawo protestu w terminie 7 dni od daty 
jego doręczenia. 
 
 
Proszę potwierdzić otrzymanie zawiadomienia fax-em w terminie do dnia 28.04.2009r. 
 
 
        WÓJT 
       Henryk Krawczyk 
 
 
 
Otrzymuje : 
 

 
1. BMETERS POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 13, 55-100 Trzebnica. 
 
2. Zakład Usługowo-Handlowy „Rem-Kępno” Sp. z o. o. 

63-645 Łęka Opatowska ul. Brukowej 4 
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        3. aa 


