Dziemiany, dnia 10 grudnia 2018 r.

Numer sprawy: ZP 21/2018

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.:

„Budowa przyłącza wodociągowego do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Dziemianach”
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1.

RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski
ul. Szkolna 6
83-400 Kościerzyna
Cena brutto: 45 264,00 zł
Gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy
Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. Wybrana
oferta przy zastosowaniu kryterium „cena” - 60%, i „gwarancja i rękojmia” - 40%, otrzymała
największą liczbą punktów, spełniając wszystkie wymogi udziału w postępowaniu i jest zgodna z
treścią SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Liczba pkt

Liczba pkt
w kryterium
„termin realizacji
zamówienia”

Przyznana
punktacja
łączna

Oferta
nr

Nazwa i adres Wykonawcy

w kryterium
„cena”

1.

ENERGO-EKO Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew

-

-

oferta
odrzucona

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
I INSTALATORSKIE
Wiesław Kleinschmidt
Kalisz, ul. Pomorska 1, 83-425 Dziemiany

41,21

40,00

81,21

2.

2.

3.

RemProConcept
Remigiusz Borzyszkowski
ul. Szkolna 6, 83-400 Kościerzyna

60,00

40,00

100,00

4.

Zakład Usługowo-ProdukcyjnoHandlowy”HIRSZ”
ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca

45,96

40,00

85,96

5.

HYDRO-SERWIS
Stanisław Mielewczyk
83-340 Sierakowice, ul. Słupska 45

56,36

40,00

96,36

6.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
BOBBUD Grzegorz Rymon Lipiński
ul. Sukienników 11, 89-600 Chojnice

46,30

40,00

86,30

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono Wykonawcę:
ENERGO-EKO Sp z o.o. ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew
Uzasadnienie prawne:
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia”
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w postępowaniu zastosował art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający w
przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udział w postępowaniu. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy
wezwał Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.11.2018 r. Wykonawca nie przedłożył
wymaganych oświadczeń i dokumentów.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia ww. oświadczeń i dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie
Wykonawca nie przedłożył wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Ponadto Wykonawca, po wezwaniu, nie przekazał Zamawiającemu oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty:
ENERGO-EKO Sp z o.o. ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew

Uzasadnienie prawne:
art. 24 ust. 4 ustawy „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
art. 90 ust. 3. „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy zwrócił się do Oferenta o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, które wydają
się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
Wykonawca nie udzielił wyjaśnień oraz nie przedłożył dowodów.

4.

Zamawiający informuje, iż art. 92 ust. 1 pkt 4)-7) ustawy Prawo zamówień publicznych – nie
dotyczy.

5.

Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta
w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Z poważaniem
Wójt Gminy Dziemiany
/-/ Leszek Pobłocki

Otrzymują:
1. Oferenci biorący udział w postępowaniu.
2. A/a.
Zamieszczono:

1.
2.
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