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Jelcz-Laskowice, 2012-03-30


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:
Remonty cząstkowe dróg  na terenie gminy  Jelcz-Laskowice w roku 2012

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 Robót Ogólnobudowlano-drogowych PRO-D
Lucjan Kucharski
Wierzbno 2
55-216 Domaniów
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
Kryterium(cena)
1
Zakład Usług Bitumicznych Napraw Dróg
Ul.Szczecińka 5c
54-517 Wrocław
94,87
2
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowe
Ul.Oławska 26a
49-300 Brzeg

95,56
3.
Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlano-drogowych PRO-D
Lucjan Kucharski
Wierzbno 2
55-216 Domaniów 
100
4
Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowe
Andrzej Kucharski
Ul. Różana 9/1
55-200 Oława

0
2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu: odrzucono   ofertę .
Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowe
Andrzej Kucharski
Ul. Różana 9/1
55-200 Oława

Uzasadnienie prawne i faktyczne :
Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu co spowodowało jego wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP oraz odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  wykluczono  wykonawcę:
 Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowe
Andrzej Kucharski
Ul. Różana 9/1
55-200 Oława
Uzasadnienie prawne i faktyczne :

3.1 W trakcie badania oferty stwierdzono, że na załączonej polisie ubezpieczeniowej OC brak jest potwierdzenia opłacenia składki. Zamawiający wymagał udokumentowania spełniania warunku wymienionego w art. 22 ust. 1 pkt. 4 PZP tj. sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez posiadanie ubezpieczenia o.c. w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu należało zgodnie z pkt VI 1.3 SIWZ złożyć kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. DZ. U. z 2009 r., Nr 226, poz.1817 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - § 1 ust.1. pkt. 10) dla udokumentowania spełniania warunku polisa musi być opłacona. 
3.2 Zamawiający pismem z dnia 26.03.2012 znak RI.271.7.2012 działając na podstawie art. 26 pkt. 3 wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów poprzez przesłanie potwierdzenia opłacenia składki ubezpieczeniowej. Termin uzupełnienia oferty wyznaczono na dzień 29.03.2012. 
3.3 Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty. 
3.4 Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4.


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.05.04.2012r.
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


