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GKiM.27l,8.2012

OGŁOSZENIE
W wyniku rozstruygnięcia przetargu nieograniczonego o Wańości nrniejszej od kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

publicznych, ogło§zonego przez Gminę Kowalewo Pomorskie na ,,przebudowę drogi gminnej
pro,i)adzącej po działce geod, nr ]6] - obręb ewidencyjny l|ielkie Rychnowo,
8m. Kowale|)o
Pomorskie, poprzez ufu)ardzenie kostlą brukową typu Polbruk", została wybrana oferta ozĄaczona
nr 2 firmy:
asługi Trahspońowe i ogóInobudowlane
płochacki piotł

Bielcqny 29A
87-140 chelmża
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta - najniższa cena.
Ofertę oznaczoną nr l złożyło:
P rze ds ięb iołs tw o U s l ugow o - Hancll ow o - P ro dukcyj ne

MUMBET

ul, Sokołowska 38, 87-100 Golub-Dobrzyń

Oferlę oznaczoną nr 4 złożyło:
Budow nictw o O gó lne - Usł ugi
Krzysztof Gółkowski
ul. Graniczna 9- 87-300 Brodnica

Ofeńę oznaczoną nr 5 złoźyło:
Przedsiębiorsnło Budowy Dlóg )+, Bielczynąch
ZaWacl w Grębocinie
ul. Spółdzielcza 8, 87-}22 Grębocin

ofefię oznaczoną nr 6 złożyła:
KĄDA-B]S Grupą Budowlana Sp. z o,
ul. Wydny 3,85-188 Bydgoszcz
streszczeni
szczenle ocenv l

Numer ofertv

Ia

o.

złożo

olćrt:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena 1007o

Razem

1

89,26 pkt

89,26 pkt

2

l00 pkt

l00 pkt

4

79,88

pkt

79,88

5

93,16

pkt

93,16 pkt

6

81,08

pkt

81,08 pkt

pkt

-2-

Ponadto informuję, że na podsta\łie ań. 89 ust. 1 pkt 5 w żwiązku z axt. 24 !st. 2 pkt 4
ustawy Prawo zamó\łięń publicznych, z postępowania o udzielenie zamówięnia publicznego,
odrzucono ofeńę oznaczo[ąIt 3 , złożonąpfzez,.
Zakład Gospodarki Komunalrlej i MieszkĄniowej Sp, z o. o.
ul. Brodni c l.,łl 1,

8 7-1 ]

0 Kow ąl ew o P omors kie.

uzasadnienie faktvczne i orawne:
Pismem znak GKiM211.8.20],ż z dn.02.08-ż012 r,, zamawiający zgodnię z ań.26 nś.3
ustawy Plawo zamówień publicznych, weżwał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. ż o, o. z siedzibąw Kowalewie Pomorskim do uzupełnienia ofeńy o:
oświadczenie, że osoby, któIe będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) opłaconą polisę, w przypadku jej brŃu innego dokumentu potwieldzającego,
źe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalności zwiąanej z prżedmiolęm zamów ieniai
3) aktualną informację z Krajowęgo Ręjęstru Kamego w zakesie okeśIonym w ań.24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofeń;
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie określonym W alt, 24 ust, 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nię wcześnięjniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

l)

a

ofert;

5)

wypełniony kosztorys ofeńowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
Ponadto, w tym samym piśmie,zamawiający wniósł o wyjaśnienie do przędstawionego
przez wykonawcę Wykazu robót budowianych oraz protokołów odbioru technicznego
poszczególnych robót,
których jednoznacznie nie wynikało spełnienie warunku wiedzy
i doświadczenia,

z

w wyznaczonym tęrminie, wykonawca złoźyłnastępujące dokumęnty:
l) kserokopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakesie prowadzonej

działalności;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakesie określonym w art, 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Wystawionąna dzień 28,11.20l1 r,;
3) infomację z KJajowego Ręjęstru Kamego w zakresie określolrym W art. 24 ust, l pkt 4_8
ustawy Wystawioną na dżień 28.1 1.20l l r,;
4) wypełniony kosztory§ ofęńowy.

W toku badania i oceny złożonejofeńy wraz z uzupełnieniem, stwierdzono co następuje|
oświadczenie, że osoby, którę będą uczęstniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
§ymaganę uprawnienia, jeżeli irstaw} nakładają obowiązek posiadania takich uplawnień
nie zostało złożone, w zwiękls z czym nie spełniono waruŃu dot, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym omz osobami Zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) przedstawiona informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakesie okręślonym w ań. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Wystawiona na dzięń 28,11,2011 r, nie spełnia wymogu ważności
dokumęntu określonego w § 2 ust. pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministów z dnia
30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentóW jakich może żądać zafiawia|ący
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;

l)

r

l
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3)

przedstawiona informacja z Krajowego Rejestru Karnęgo W zaklesie określonym w art, 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy \łystawiona na dzień 28,11.2011 r,, nie spełnia wymogu ważności
dokumentu określonego w § 2 ust. 1 pkt 5 rozpoźądzenia Prezesa Rady Ministlów z dnia
30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokrrmentów, jakich może żądąó zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;
4) pźedstawiony ko§ztorys ofertowy zawierał błędy rachunkowe w zwięktt z czym,
na podstawie art, 87 ust.2 pkt 2 ustawy zamawiający poprawił oczywiste błędy rachunkowe,
uwzględniając tym samym konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, o czym

poinlormorłano rł5 konarłcę odrębnym pismem:
5) przędstawiony wykaz robót wraz z protokołami odbioru tecbnicznego i uzupełnionym
o umowy na wykonanie tych robót, jednoznacznie nie potwierdza spełnienia warunku dot.
wiedzy i doświadczenia, o czym była mowa w pkt 5,1 ppkt 2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;

Z uwagi na powyższe, zgodnie z an. 24 Ltst.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono wykonawcę, tj. Zakłń Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Kowalęwie Pomorskim, który nie wykazał
spęłnięnia warunków udziału w postępowaniu, Ofetę wykonawcy wykluczonego z postępowania
uznaje się za odrzuconąna podstawie art, 24, ust. 4 w związku z afi. 89 ust.

Dziękuję za udział w niniejszym przetargu

przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

i

1

pkt 5 ustawy.

zapraszam do przysńych, olganizowanych

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanię zawata po upływie terminu
określonego w art, 94 z zastrzeżeDiern art. l83 ustawy.

J.Jesionkowska

