
RI.271.1.2012
                                                                                                                                                                                                                                                    Jelcz-Laskowice,     2012-02-13


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: 
Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach - etap III b

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ „HEMIZ” Spółka z o.o.
Ul.Kościuszki 6
59-230 Prochowice
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełniła wymagania SIWZ i była najkorzystniejsza w kryterium ceny. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Punktacja
1.
Bickhardt  Bau  Polska Sp. z.o.o.
Ul.Kwiatkowskiego 12
55-011 Siechnice
77,59
2.
SKANSKA S.A.
Ul.Gen.J.Zajączka 9
01-518 Warszawa

81,81
3
Przedsiębiorstwo Drogowe Drobud Sp. Z o.o.
Ul.Bolesławiecka 9a
53-614 Wrocław
49,10
4
EL-SAN-BUD s.c. A Jaskuła i Wspólnicy
Ul.Fabryczna 27-29
55-220 Jelcz-Laskowice
60,10
5
Przedsiebiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SP. z o.o.
Ul.Oławska 26a
49-300 Brzeg
79,24
6.
Przedsiębiorstwo Budowlane “COMPLEX-BUD”
Leon Szuturma 
Ul.Wiśniowa 2 
55-230 Jelcz-Laskowice
71,14
7
“Słowik” Janusz Słowik
Ul.Żymierskiego 1  Smarchowice Śl.
46-100 Namysłów 

67,08
8
Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego
Edward Kucułyma Sp. z o.o.
Ul.Hallera 23/2
56-400 Oleśnica 
64,34
9
ECO-INSTAL ZAŁUBSCY SPÓŁKA JAWNA
Ul.Techników 7a
55-221 Jelcz-Laskowice
66,97
10
TEBRON Aneta polewczyk
Ul.Dąbrowa Leśna 7
47-223 Kędzierzyn-Kożle
82,25
11
„KJK” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Ul.Lubańska 20
59-700 Bolesławiec
63,16
12
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe
„SKO-BUD”
Ul.Chłopska 5
30-806 Kraków
84,84
13
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ „HEMIZ” Spółka z o.o.
Ul.Kościuszki 6
59-230 Prochowice
100
14
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych “DROG-WEST
Ul.Lwowska 11
55-200 Oława
0
15
Zebud  Budopol GW Sp. z o.o. s.k.a.
Ul.Racławicka 15/19
53-149 Wrocław
63,09
16
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZURB”
Ul.Witosa 2
57-160 Borów
0























































2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:   odrzucono   oferty : 

2.1
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZURB”
 Ul.Witosa 2
 57-160 Borów
Uzasadnienie prawne :
Art.89 ust 1 pkt.5 p.z.p
Uzasadnienie faktyczne :
Wykonawca został wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt.4

2.2 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych “DROG-WEST
 Ul.Lwowska 11
 55-200 Oława

Uzasadnienie prawne :
Art.89 ust 1 pkt.5 p.z.p
Uzasadnienie faktyczne :
Wykonawca został wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt.4

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu    wykluczono  wykonawców:

3.1. 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZURB”
Ul.Witosa 2
57-160 Borów
Uzasadnienie prawne :
Art.24 ust.2 pkt 4  p.z.p
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie faktyczne :
Wykonawca dniu 24.01.2012r. został wezwany ( za pomocą faksu) do złożenia brakujących dokumentów tj. zaświadczenia  z  Urzędu Skarbowego oraz  ZUS lub KRUS o niezaleganiu z podatkami  dla każdego ze wspólników spółki cywilnej.
W dniu 30.01.2012r za pomocą faksu  wpłynęło do tut. Urzędu pismo , w którym Wykonawca oświadczył, że złożone przez niego dokumenty dotyczące spółki cywilnej są wystarczające.  Zaświadczenia z ZUS i US zobowiązani są złożyć poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, a także spółka, jako podmiot gospodarczy nieposiadający osobowości prawnej. A zatem zamawiający ma prawo wymagać zaświadczenia od poszczególnych członków spółki cywilnej (wyrok ZA z 28 lipca 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-1885/05).
oraz    wyrok UZP  ( KIO/UZ 708/10 z dnia -7 maja 2010r ).
W związku z powyższym, ponieważ  wykonawca  nie uzupełnił wymaganych dokumentów, co za tym idzie nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu  został wykluczony.

3.2.
 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych “DROG-WEST
 Ul.Lwowska 11
 55-200 Oława
Uzasadnienie prawne :
Art.24 ust.2 pkt 4 p.z.p
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie faktyczne :
Wykonawca dniu 24.01.2012r. został wezwany ( za pomocą faksu) do złożenia brakujących dokumentów tj. zaświadczenia  z  Urzędu Skarbowego oraz  ZUS lub KRUS o niezaleganiu z podatkami  dla każdego ze wspólników spółki cywilnej.
W dniu 31.01.2012r   wpłynęło do tut. Urzędu pismo , w którym Wykonawca oświadczył, że nie otrzymał faksu w sprawie uzupełnienia dokumentów .Zamawiający dysponuje potwierdzeniem  , że faks został wysłany prawidłowo. Zgodnie z wyrokami Uzp w tym  zakresie :
„Osoba składająca oświadczenie woli za pomocą telefaksu otrzymuje wydruk kontrolny, z którego wynika, że powyższe oświadczenie zostało wysłane z jej aparatu nadawczego (wysyłającego) oraz odebrane przez aparat odbiorcy. Ów wydruk stwarza równocześnie domniemanie prawne, że oświadczenie doszło do adresata w sposób określony w art. 61 k.c., to znaczy w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy. 
Wydruk ten jest bowiem - podobnie jak recepis pocztowy - traktowany w doktrynie jako tzw. dowód prima facie, to znaczy dowód, który jest dowodem dojścia oświadczenia woli do adresata, dopóki adresat nie wykaże środkami przewidzianymi w przepisach postępowania cywilnego, że na przykład z powodu zakłóceń pracy aparatu odbiorczego nastąpiło takie zniekształcenie tekstu przesłanego oświadczenia, iż stało się ono niezrozumiałe. ( UZP (KIO 1349/10) z dnia 13 lipca 2010r.)
W związku z powyższym, ponieważ  wykonawca  nie uzupełnił wymaganych dokumentów co za tym idzie nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu  został wykluczony. 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie  5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  tj  ok. 20.02.2012 r.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)	wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)	odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

____________________________________
Kierownik Zamawiającego



                                                             Zamawiający żąda  potwierdzenia otrzymania faksu.

