
 

 

Nr sprawy NZ8-241A-8/2019                   Lublin, dn. 27.02.2019 r. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty  

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych itp., 
wraz z robotami towarzyszącymi, po robotach sieciowych wykonywanych przez pracowników Zamawiającego  

 
Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w którym odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z § 23 w związku z § 22 ust 
1 pkt 1) i § 2 ust.1 pkt.1) Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. w Lublinie. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 05.02.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, Zakładka: „Przetargi 
– Przetargi” pod nr sprawy: NZ8-2341A-8/2019.  Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 15.02.2019 r.. o godz. 10:15 
w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (zgodnie z ogłoszeniem i SWZ).  

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Lublinie przy 
ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin/ jako Zamawiający – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania, którego przedmiotem jest: Wykonywanie robót odtworzenia nawierzchni z kostki 
brukowej, płyt betonowych itp. wraz z robotami towarzyszącymi, po robotach sieciowych 
wykonywanych przez pracowników Zamawiającego – dokonano w wyniku oceny 
i porównaniu ofert, zgodnie z warunkami SWZ - wyboru oferty najkorzystniejszej, która została złożona 
przez Wykonawcę: 

LS COMPLEX Sp. z o.o., ul. Niccolo Paganiniego 12/32, 20-850 Lublin - otrzymując łącznie 
95,56 punktów w kryterium cena (suma punktów przyznanych dla poszczególnych grup) – zgodnie 
z kryteriami oceny ofert (Część XI SWZ). 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Do porównania i oceny ofert, brane były tylko oferty ważne, spełniające warunki realizacji zamówienia 
i niepodlegające odrzuceniu. 
Wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany przy zastosowaniu jedynego kryterium: Cena ofertowa (C) - 
waga 100%, z podziałem na 3 (trzy) podkryteria - tzw. grupy cenowe w ramach danego zadania, w tym: I 
grupa cenowa – 60 %, II grupa cenowa – 35 %, III grupa cenowa – 5 %. Suma punktów przyznanych dla 
grup cenowych stanowi łączną sumę punktów otrzymanych w kryterium: Cena ofertowa. Maksymalną liczbę 
punktów, jaką mogła otrzymać oferta wynosi 100. 
 

Streszczenie i porównanie oceny ofert: 
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Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Grupa cenowa 

cena oferty 
brutto 
w PLN 

Maks. ilość 
pkt w danej 

grupie 
cenowej 

Ilość 
otrzymanych 

punktów 

Łączna ilość 
otrzymanych 

punktów 

1 

PPH „SMOK” Tadeusz 

Smoczyński, Krepiec, ul. 

Ofiar Majdanka 12, 21-

007 Mełgiew 

Suma cen jednostkowych 

robót I grupy cenowej 

1 571,94 

(cena po 

poprawieniu 

oczywistej 

omyłki 

rachunkowej) 

60 pkt 56,34 pkt 

88,10 pkt 

Suma cen jednostkowych 

robót II grupy cenowej 
476,01 35 pkt 28,36 pkt 

Suma cen jednostkowych 

robót III grupy cenowej 
207,87 5 pkt 3,40 pkt 

2 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe TUZ Sp. z 

o.o., ul. Żelazna 7, 20-342 

Lublin 

Suma cen jednostkowych 

robót I grupy cenowej 3 122,97 Oferta odrzucona ponieważ jej treść nie 

odpowiada treści SWZ zgodnie z §11 ust. 1 

Regulaminu udzielania zamówień 

Wykonawcom przez LPEC S.A. 

Suma cen jednostkowych 

robót II grupy cenowej 969,24 

Suma cen jednostkowych 

robót III grupy cenowej 633,45 

http://www.lpec.pl/


 Ponadto LPEC S.A. jako Zamawiający informuje, że - zgodnie z Częścią XVII SWZ - umowa w sprawie 
niniejszego zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza w danym zadaniu, po przekazaniu do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia o 
wyniku postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej. O terminie i miejscu zawarcia umowy w ramach 
danego zadania Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa zostanie poinformowany zgodnie z 
warunkami SWZ (w formie telefonicznej lub elektronicznie). 

 Jednocześnie przypomina się, ze zgodnie z Częścią XVII ust. 9 SWZ – Wykonawca z którym zostanie 
podpisana umowa zobowiązany będzie posiadać zawartą lub zawrzeć nie później niż do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, na czas obowiązywania umowy, 
umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych) oraz utrzymania 
powyższego ubezpieczenia przez cały czas trwania umowy i terminowego opłacania należnych składek 
ubezpieczeniowych. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) winna obejmować swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich. 
Szczegóły w tym zakresie zostały zawarte w §16 wzoru umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ 

Niniejsze zawiadomienie o wynikach postępowania jest przekazane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.lpec.pl /zakładka: 
Przetargi → Przetargi, pod nr sprawy: NZ8-241A-8/2019 oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się 
w siedzibie Zamawiającego a także zostaje przekazane Wykonawcy, który złożył ofertę. 

ZAMAWIAJĄCY 

Otrzymują: 
- Strona internetowa Zamawiającego: www.lpec.pl  
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
- NZ8 x a/a. 

3 

A-Z BUDOWA Sp. z o.o., 

ul. Skalista 21, 20-826 

Lublin 

Suma cen jednostkowych 

robót I grupy cenowej 

3 036,87  

 

 

Oferta odrzucona ponieważ jej treść nie 

odpowiada treści SWZ zgodnie z §11 ust. 1 

Regulaminu udzielania zamówień 

Wykonawcom przez LPEC S.A. 

Suma cen jednostkowych 

robót II grupy cenowej 
565,00 

 

Suma cen jednostkowych 

robót III grupy cenowej 

179,00 

 

4 

STANDROG 

Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Drogowego 

Stanisław Król, ul. Orlanda 

19 20-712 Lublin 

Suma cen jednostkowych 

robót I grupy cenowej 1 621,32 60 pkt 43,99 pkt 

83,50 pkt Suma cen jednostkowych 

robót II grupy cenowej 
385,73 35 pkt 35 pkt 

Suma cen jednostkowych 

robót III grupy cenowej 156,71 5 pkt 4,51 pkt 

5 

LS COMPLEX Sp. z o.o., 

ul. Niccolo Paganiniego 

12/32 20-850 Lublin 

Suma cen jednostkowych 

robót I grupy cenowej 1 476,00 60 pkt 60 pkt 

95,56 pkt Suma cen jednostkowych 

robót II grupy cenowej 410,82 35 pkt 30,56 pkt 

Suma cen jednostkowych 

robót III grupy cenowej 141,45 5 pkt 5 pkt 

http://www.lpec.pl/
http://www.lpec.pl/

