
RI.271.2.2013
                                                                                                                                                                                                                                                    Jelcz-Laskowice,     2014-02-14


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: 
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach

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:
SDP BŁASZCZYK SP.K.
Ul.W.POLA  16
40-596 Katowice
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
Cena
(zł)
	

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „Tyliński”
Ul.Święciechowska 49
64-100 Leszno
47,38
	

Budownictwo ‘ALFIX” Jerzy Kostecki
Ul.Upalna 15/7
15-668 Białystok 
38,64

SDP BŁASZCZYK SP.K.
Ul.W.POLA  16
40-596 Katowice
100

Firma Handlowo-Usługowa
Wacław Grudzień
Oś. Kolejowe 68
32-200 Miechów
60,15
	

KiK  Sp.   z o.o.  Sp. k.
Ul.Sportowa 6a
63-500 Ostrzeszów
60,07
	

EL-SAN-BUD s.c. A.Jaskuła i Wspólnicy
Ul.Fabryczna 27-29
55-220 Jelcz-Laskowice
91,88
	

Zakład Ogólnobudowlany „RADEX”
Ul.Makarskiego 11/9
49-305 Brzeg
65,98
	

Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ul.Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śląskie
71,78
	

DAMAR Sp. z o.o
Ul.Markowskiego 14
51-180 Wrocław
0
	

Mirosław Gądek EMG PIECOBUDOWA
Ul.Pawia 60
52-235 Wrocław
62,51
	

Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
„DOM-STYL”
Ul.Przyjaźni 4a/7
53-030 Wrocław
67,02
	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DOMUS”
Ul.Traugutta 17
49-200 Grodków
58,98
	

BUD-STOL „W” s.c.
Radwanice Ul.Szeroka 48
55-010 Św. Katarzyna 

60,08
	

AB Agata Białoń
Ul.J.Kusocińskiego 18b
48-303 NYSA
0
	

Cichowski Jerzy
Usługi Remontowo-Budowlane-Handel
Ul. Wolości 26/6
46-030 Murów
47,10
	

PHU CEGŁA 
Ul.Ogrodowa 17
63-440 Raszków
76,22
 


   2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:   odrzucono  następujące   ofert y : 
1) DAMAR Sp. z o.o
Ul.Markowskiego 14
51-180 Wrocław
Uzasadnienie faktyczne :
 Wykonawca został wykluczony na podstawie art.24.ust 2.pkt 4.
Uzasadnienie prawne
Art.89 ust.1 pkt. 5

2) AB Agata Białoń
Ul.J.Kusocińskiego 18b
48-303 NYSA
Uzasadnienie faktyczne :
 Wykonawca został wykluczony na podstawie art.24.ust 2.pkt 4.
Uzasadnienie prawne
Art.89 ust.1 pkt. 5


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

1) DAMAR Sp. z o.o
Ul.Markowskiego 14
51-180 Wrocław
Uzasadnienie faktyczne :
 Zgodnie z zapisem w SIWZ wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Firma „DAMAR” w zakresie warunku „ wiedza i doświadczenie”  powołała się na doświadczenie firmy „GREGOR”  nie przedstawiając w tym zakresie dokumentów dotyczących  zakresu i okresu  udziału  tej firmy przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający pismem z dnia 05-02-2014 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzają zakresu i okresu  udziału firmy przy wykonaniu zamówienia

Uzasadnienie prawne
Art..24 ust.2 pkt.4 
Z postepowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) ) AB Agata Białoń
Ul.J.Kusocińskiego 18b
48-303 NYSA

Uzasadnienie faktyczne :
 Zgodnie z zapisem w SIWZ wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Firma „AB” w zakresie warunku „ wiedza i doświadczenie”  powołała się na doświadczenie firmy „OLBUD II”  nie przedstawiając w tym zakresie dokumentów dotyczących  zakresu i okresu  udziału  tej firmy przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający pismem z dnia 05-02-2014 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzają zakresu i okresu  udziału firmy przy wykonaniu zamówienia

Uzasadnienie prawne
Art..24 ust.2 pkt.4 
Z postepowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

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. 20.02.2014 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





