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Infomacje o wyborze mjkorzystriejszej oferty i od]zuceriu oferty.

Znak sprawNazvvaiadres Zamariającego DT/3/2018
Sredzka Woda Sp. z o.o.
Ul. Sikorskiego 43
55-300 Sroda Ś]gska

PRedmiot zamówienia Budowa kanalizacji saritamej w miejscowości Lipnica
omz sieci tłocznej kanalizacji sanitamej z miejscowości
Lipnica do mieiscowości Szczepanów

Tivb  DosteDowani@ PrzetarE nieograniczonvKonsorcjumfim:
Nazwa(rirma) ]ub nazwisko oraz
adres wykonawcy, którego ofertę Przedsiębi orstwo Budowy Pieców Przemysłowych
wybrano

PIEC-Bud" Sp. z  o.o.
Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa
Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. ul.
Jaworzyńska 254 59-220 Legnjca

Uzasadnienie wyboru oferty                Naiwyżs2a liczba punktów oraz  spełnierie warunk '     SIWZOWNazwy(fimy),siedzibyiadresywykonawców,któizyzlożyliofenywrazzestreszczeriem ocer[y iporównaniazłożonychofertzawierająqympunktacjeprzyzmanąoferentomwkażdymkryterimiocenyofertiłącznaDunktacia.

Nr Nazwa(firma) lub nazwisko oraz adres Cena brutto Gwźmmcja Suma
wkonawcv (kryterim 85 %)3197877,00 (krvterium 15%)60 pulktówOferta

4. Przedsiębiorstwo Komunalne
mMlz Bls sp. z o.o.
ul.  Sienkiewicza 27C

Oferta odrzucona Ofertaodrzucona
59-230 Prochowice odrzucona

5. Konsoi.cjum firm:

2 804 400'00 60

100,00

Przedsiębiorstwo Budowy Pieców
Przemyslowych „Pmc-Bud„
Sp. z  o.o.

85 pkt 15 pkt
Pa rtner: Przedsiębiorstwo
Budownictwa Specja]istycznego i
Melioracji Sp. z o.o. ul.
Jaworzyńska 254 59i220 IjeEnica
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Enfbmaęja o odrzuceniu oftrtyi
Zamawiąjący Średzka Woda Sp.  z o.o.  dzialąjąc na podstawie   art. 89 ust.  1  plst 5    Ustawy prawo
zamówień publicznych z dnia 29 sVczria 2004 r. zawiadanria, że w/w postępowariu odrzucił oftrię
m 1  firmy:
Przedsiębiorstwo Komunalne lIEMIZ BIS Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 27C.
59-230 Prochowice.

Uzasadnienie pra~
Podstawa prawna odrzucenia oftror jest  art.  89 ust.l  pkt 5  ustawy prawo zamówień publicznych,
którystanowi:,ZmawiąjącyodrzucaoftnęjeżelizostałazłożonaprzezWykonawcęwykluczonego
zudziałuwpostępowaniuoudzieleniezamówienialubnieząproszonegodoskładaniaofćr[".

Uzasadnierie faktycznęi
Wykonawca   Przedsiębiorstwo   Komumlne   HEMIZ   BIS    Sp.    z   o.o.    zostal   wykluczoiy   z

przedmiotowego postępowania na podstawrie art. 24 ust.  1 pkt 12, który stanowi: „ Z postępowania o
udzielenie zamówńenia wyklucza się wykonawcę, któiy nie wykazał spehiania warunków udziahi w

postępowaniu lub nie został zaproszony do negoęjaęji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert lub
nie wykazał brakii podstaw wykluczenia".
Wykonawca Przedsiębiorstwo Komunalne mMIZ BIS  Sp.  z o.o.   rie  wykazał  spełnienie
wanmków udziału w wM postępowaniu Zama\^riający w SIWZ zażądał   aby Wykonawcy,
którzy   złożą   oferty   wykazali    iz   zrealizowali   co   nąjmnięj       2   roboty   budowlane
odpowiadąjące swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - budowa kanalizacji saritarnęj
i   sieci  tłocznęj   o  łącznej      długości   nie  krótszęj   niź  4  km  każda  wiaz  z  budową   1
przepompowni      ścieków,   bądź   wykonania  jednęj   roboty   budowlanęj   odpowiadąącęj
przedmiotowi zamówienia -budowa kananzaęji sanitarnęj grawitacyjnęj i tiocznęj o łącznęj
długości  rie  mnięjszej  niż  s  lm  wiaz  z  zamonto`miem  minimum  2  przepompowni.ami
ścieków.
Wykonawca  przedstawił  w  ofercie  oświadczenie  składane  na  podstawie  art.  25a  ust.   1
ustawy Pzp dotyczące spełnienje warunków udziału w postępowaniu, w którym wykazał iz
będzie polęgał   na zasobach  innych podmiotów w zakresie  „wiedzy  i  doświadczenia".  Z

;#st#*fie3:[#u\łriąg::'ągg=;:##5L#38#:=UodTtiTSŁALjsgLg:,ę
Wykonawcy  niezbędne zasoby  „Wiedza  i  doświadczenie", jednakże  zaznaczył,  Że będzie
odbywać  się to  za pomocą „doradztwa i konsultaęji  (... ) bez zaangażowania podmioim w
wykonani e 2amówj enia".
W ocerie Zamawiąjącego, Wykonawca nie spełnia warunków gdyż zgodnie z art. 22a ust 4
ustawy   Pzp   „W   odnjesieniu   do   warunków   dotyczących   wykształcenia,   kwalifikaęji
zawodowych    lub    doświadczenia,    wykonawcy    mogą   polęgać    na    zasobach    innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizuia roboty budowlane lub usługi, do realizaęji których
te zdolności są wymagane."
Z  w/w zobowiązania  podmiotu  wynika jednoznacznie,  iż  podmiot  udostępniąjący  zasoby
nie będzie reaLizował przedmioęowego zadania.



ZgodniezArt.94pzpumowaoudzieleniezamówieniazostaniepodpisanawterminieniekrótszym
niż5driodprzesłaniazariadomieniaprzyużyciuśrodkówkomunikacjielektronicznej.
Prosimyoriezwłocznepotwierdzenieoazymanianiniejszegozawiadomieiuadrogąelektronicmąna
adres: sredzka_woda@srodaslaska.pl

/ podpi§ Kierowmk@ Zamawiającego/


