
 
 

 
ZP/TW/3410/006_07/000/21     Chorzów, dnia 29.03.2021r. 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia 

ścieżki pieszo – rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie” – informacja 

o wyniku postępowania. 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

1. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 10 złożona przez Wykonawcę PHU TRE-ELEKTRYK 
TOMASZ KOWALSKI, ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz nr REGON: 356729432 
Cena oferty brutto: 243 274,26 zł. 
Gwarancja na wykonane roboty budowlane, materiały służące realizacji zamówienia – 
60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca PHU TRE-ELEKTRYK TOMASZ KOWALSKI nie podlega wykluczeniu 
z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, oferta 
Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Na podstawie kryteriów określonych w SWZ oferta 
Wykonawcy otrzymała 100 pkt. 

2. Oferty złożyli n/w Wykonawcy: 

Nr 
oferty 

Wykonawca 

Kryterium cena 
ofertowa brutto 

(Pc) Waga 
60% 

Maksymalna 
ilość punktów: 

60 

Kryterium 
gwarancja 

(Pg) 
Waga 40% 

Maksymalna 
ilość 

punktów: 40 

Łączna 
ilość 

punktów 

1 
ZRDiTZ „ROMUS” Jerzy Musiał, Maciej Rotyoski Spółka 
Jawna, ul. Roździeoska 27B, 40-389 Katowice 

57,46 40,00 97,46 

2 ETEC Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz 46,57 40,00 86,57 

3 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Dyla 
ul. Kochcicka 25, 42-713 Kochanowice 

Oferta odrzucona 

4 
Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP Sp. Jawna 
ul. Górnośląska 16A, 41-909 Bytom 

54,19 40,00 94,19 

5 
SPIE Elbud Gdaosk S.A. 
ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdaosk 

48,04 40,00 88,04 

6 
BUDEX Piskorz Janusz 
ul. Stawowa 11, 41-500 Chorzów 

59,56 40,00 99,56 



 
 

7 
P.H.U. MEMFIS Adam Myrcik 
Olszyna ul. Klonowa 8, 42-284 Herby 

Oferta odrzucona 

8 GSL Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 77, 41-500 Chorzów 52,43 40,00 92,43 

9 
Firma Usługowa ENERGIE Mateusz Domaoski, Michał 
Frysz, Arkadiusz Węglarski S.C. ul. Zarzyna 41a, 43-155 
Bieruo 

Oferta odrzucona 

10 
PHU TRE-ELEKTRYK Tomasz Kowalski, 
ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, 

60,00 40,00 100,00 

 

3. Odrzucono oferty: 

a) nr 3 złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof 
Dyla, ul. Kochcicka 25, 42-713 Kochanowice. 

Podstawa prawna i powód odrzucenia: 

- art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający w rozdziale XII „Opis sposobu przygotowania oferty” w pkt. 7 SWZ 
informował, że: „Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.”, co ma bezpośrednie przełożenie na art. 63 ust. 2 
Prawa Zamówień publicznych stanowiący, że: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. 
Wykonawca złożył ofertę w postaci elektronicznej (pliki jpg), którą nie opatrzył podpisem 
zaufanym ani podpisem osobistym. Format danych, w którym została sporządzona oferta nie 
był dopuszczony przez Zamawiającego. 
W związku z powyższym oferta „nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny 
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego”. 
 

Wobec powyższego odrzucenie oferty Wykonawcy jest w pełni uzasadnione. 

b) nr 7 złożoną przez Wykonawcę P.H.U. MEMFIS Adam Myrcik, Olszyna 
ul. Klonowa 8, 42-284 Herby. 

Podstawa prawna i powód odrzucenia: 

- art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający w rozdziale XII „Opis sposobu przygotowania oferty” w pkt. 7 SWZ 
informował, że: „Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.”, co ma bezpośrednie przełożenie na art. 63 ust. 2 
Prawa Zamówień publicznych stanowiący, że: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. 
Wykonawca złożył ofertę w postaci elektronicznej (plik pdf), którą nie opatrzył podpisem 
zaufanym ani podpisem osobistym. 
W związku z powyższym oferta „nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny 
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego”. 



 
 

 
Wobec powyższego odrzucenie oferty Wykonawcy jest w pełni uzasadnione. 

c) nr 9 złożoną przez Wykonawcę Firma Usługowa ENERGIE Mateusz Domański, 
Michał Frysz, Arkadiusz Węglarski S.C., ul. Zarzyna 41a, 43-155 Bieruń. 

Podstawa prawna i powód odrzucenia: 

- art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający w rozdziale XII „Opis sposobu przygotowania oferty” w pkt. 7 SWZ 
informował, że: „Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.”, co ma bezpośrednie przełożenie na art. 63 ust. 2 
Prawa Zamówień publicznych stanowiący, że: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. 
Wykonawca złożył ofertę w postaci elektronicznej (plik pdf), którą nie opatrzył podpisem 
zaufanym ani podpisem osobistym. 
W związku z powyższym oferta „nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny 
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego”. 

Wobec powyższego odrzucenie oferty Wykonawcy jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Chorzowie 
p.o. Dyrektor 

mgr Bożena Biolik - Stich 


