



RI.271.5.2014
                                                                                                                                                                                                                                                    Jelcz-Laskowice,     2013-03-24

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: 
Usługa polegająca na  wykonaniu działań naprawczych w środowisku (remediacji), związanych z przywróceniem gleby i ziemi do stanu wymaganego standardami  w obszarze złożonych odpadów, na terenie niezabudowanej działki nr 13/281 przy ul. Zachodniej 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:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
MAK-MET
Ul.Kasztanowa 2
55-200 Oława


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

Punkty
1
HYDROTECHNIKA Sp. z o.o.
Ul.Ściegiennego 262 A
25-116 KIELCE
54,54
2
Konsorcjum firm:
AWAS-Serwis Sp. z o.o.
Ul.Egejska 1/34 02-764 Warszawa
Presseko Sp, z o.o.
Ul.Obornicka 1 62-005 Owińsko
69,23
3
FORMID Sp. z o.o.
Ul.Tytusa Chałbińskiego 8
00-613 Warszawa
0
4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
MAK-MET
Ul.Kasztanowa 2
55-200 Oława
100





















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

1) FORMID Sp. z o.o.
Ul.Tytusa Chałbińskiego 8
00-613 Warszawa
Uzasadnienie  faktyczne :

Firma w dniu 17.03.2014r została wezwana   do  uzupełnienia dokumentu tj. opłaconej polisy  , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej  300 000,00 zł. w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia .W wyznaczonym terminie w/w dokument nie został złożony. W związku z powyższym  Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art.24. ust.2 pkt. 4 . Oferta wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

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  wykonawcę:
1)FORMID Sp. z o.o.
Ul.Tytusa Chałbińskiego 8
00-613 Warszawa

Uzasadnienie  faktyczne:
Firma w dniu 17.03.2014r została wezwana   do  uzupełnienia dokumentu tj. opłaconej polisy  , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej  300 000,00 zł. w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia .W wyznaczonym terminie w/w dokument nie został złożony. W związku z powyższym  Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art.24. ust.2 pkt. 4 .

Uzasadnienie prawne :
Art. 24 ust.2 pkt 1.
 

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. tj. ok. 04.04.2014r.
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.

