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Sprawa: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w post powaniu przetargowym

               na budow  hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej.

I.  Na podstawie art 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówie  publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655) niniejszym zawiadamiam o wyborze

najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole

Podstawowej i Gimnazjum w I owej”.

Najkorzystniejsz  ofert  z a firma pn. Przedsi biorstwo Budowlane „JANBUD” Sp. z o.o. ul.

Okrzei 104 68-200 ary i ta oferta zosta a wybrana do realizacji tego zadania.

Uzasadnienie wyboru:

Firma Przedsi biorstwo Budowlane „JANBUD” Sp. z o.o. z ar z a ofert  nie podlegaj

odrzuceniu z najni sz  cen  brutto za wykonanie zadania na kwot  7.462.316,28 z . otrzymuj c 500

punktów przy ocenie oferty, dokonanej przez Komisj  Przetargow  przy rozpatrywaniu ofert

zgodnie z  ustalonym w SIWZ  tylko jednym kryterium „cena za wykonanie zadania 100%”.

Drug   firm  która z a ofert  nie podlegaj  odrzuceniu jest Konsorcjum  Lider:

Przedsi biorstwo Budowlane Strykowski Spó ka Jawna 59-975 Sulików, Radzimów Dolny 26 i

Partner:  Zak ad Budowlany Eksport-Import  Zdzis aw Strykowski ul. ycka 28b/4, 59-900

Zgorzelec z cen  brutto za wykonanie zadania na kwot  7.670.484,59 z . otrzymuj c 486,45

punktów.

II. W post powaniu przetargowym przy ocenie przez Komisj  Przetargow  stwierdzono, e 5

onych w terminie ofert podlega odrzuceniu, a mianowicie:

1. Oferta Lubuskiego Przedsi biorstwa Budownictwa Przemys owego PROJPRZEM  Sp.

z o.o.  ul. Ko ciuszki 29 67-100 Nowa Sól na podstawie art.89 ust. 1 pkt.6 wy ej cyt.

ustawy pzp  zosta a odrzucona,  poniewa  suma oferty Netto i VAT nie daje kwoty Brutto.

Omy ka ta nie podlega poprawieniu na podstawie art. 88 ustawy pzp. W kosztorysie

ofertowym stosowano ceny z dok adno ci  wi ksz  ni  dwa miejsca po przecinku co jest

niezgodne z postanowieniem cz ci XVI pkt.3 SIWZ mówi cej o tym, e wszystkie warto ci

i ceny w ofercie winny by  podane z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku.

2. Oferta Przedsi biorstwa Handlowo Us ugowego „Butterfly” Jan Strychalski ul.



Lotników 1, 65-714 Zielona Góra zosta a odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6 i 2

poniewa  suma kwot   Netto  i  VAT w ofercie  nie  daje  kwoty  Brutto,  a  ponadto  w ofercie

brak jest harmonogramu rzeczowo finansowego sporz dzonego na podstawie kosztorysu

ofertowego. Zgodnie z cz ci  XIV SIWZ pkt.2 „ofert  stanowi druk z kosztorysem

ofertowym za cznik Nr 8 oraz harmonogram rzeczowo - finansowy, oferta jest  nie zgodna

z wymogami SIWZ.

3. Oferta Przedsi biorstwa Us ugowo Budowlanego „WITPOL- bis” Jan Buzek, ul.

Budowlanych 11, 68-200 ary zosta a odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.6 i 2 z

uwagi na wyst puj ce niezgodno ci w kosztorysach ofertowych w ofercie nie uwzgl dniono

modyfikacji SIWZ dokonanej w trybie art. 38 ustawy pzp. Suma kosztorysu w za czniku

8d-WS kwota 351819,28, a kwota w kosztorysie (roboty budowlane i wyposa enie poz. 187

d.7.1 jest kwota 389937,80(str.20) . Suma kosztorysu w za czniku 8d-Wd kwota

33625.00z  (str.33), a kwota w kosztorysie (roboty budowlane i wyposa enie) poz. 188 d.7.2

jest kwota 37323,75 (str.21). W kosztorysach robót budowlanych i wyposa enia nie

uwzgl dniono  modyfikacji wyja nie  do SIWZ opublikowanych na stronie internetowej

zamawiaj cego.

4. Oferta Konsorcjum Firm: Lider: Przedsi biorstwo Budownictwa Górniczego i

Energetycznego EGBUD Sp z o.o. ul. M odych Energetyków 3, 59-916 Bogatynia,

Partner: Przedsi biorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. , ul. Chopina 11/13, 65-

031 Zielona Góra  zosta a odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy pzp, w

ofercie brak jest kosztorysu ofertowego „Wyposa enie hali sportowej sprz t drobny

za cznik 8d-wd, oraz brak kosztorysu ofertowego „wyposa enie hali sportowej -sprz t sta y

– za cznik 8d-ws zgodnie z cz ci  XIV WIWZ pkt 2 „Ofert  stanowi druk oferta

(za cznik Nr 1) z bezwzgl dnie obowi zuj cymi i wymaganymi dokumentami”.

5. Oferta Budownictwo Hydro- Energetyka Dychów Sp. z o.o. , 66-626 Dychów 6a zosta a

odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy pzp  z uwagi na brak w ofercie kosztorysu

ofertowego „Wyposa enie hali sportowej sprz t sta y”- za cznik 8d-ws i kosztorysu

ofertowego sprz t drobny wyposa enia hali sportowej 8d-wd. W kosztorysie ofertowym

stosowano ceny z dok adno ci  wi ksz  ni  dwa miejsca po przecinku. W kosztorysie

ofertowym brak jest zbiorczego zestawienia kosztów „tabela warto ci elementów scalonych

obejmuj cych pozycje kosztorysowe1-1,2-2,3-3,4-4 i 5-5 (tabela pierwsza za cznika Nr 8

do SIWZ) zatem oferta jest nie zgodna z cz ci  XIV SIWZ pkt.2. W kosztorysie

ofertowym „Bran a sanitarna- instalacje i urz dzenia wewn trzne nie uwzgl dniono

modyfikacji SIWZ dokonanej w trybie art. 38 ustawy pzp. , które by y og aszane na stronie

internetowej zamawiaj cego pn. Budowa hali sportowej.



III. Zawiadamiam ponadto, e wp yn a  po terminie oferta Przedsi biorstwa Robót

In ynieryjno-Budowlanych SAN-BUD ul.Wyczó kowskiego 2, 65-140 Zielona Góra, która

zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy pzp zwrócona zostanie oferentowi bez otwierania po up ywie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

IV. rodki ochrony prawnej przys uguj ce oferentom bior cym udzia  w post powaniu

przetargowym zosta y okre lone w cz ci XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Otrzymuj :

1. Przedsi biorstwo Budowlane „JANBUD” Sp. z o.o. ul. Okrzei 104, 68-200 ary

2.  Przedsi biorstwo Budowlane Strykowski Spó ka Jawna, Radzimów Dolny 26, 59-975

Sulików

3. Lubuskie Przedsi biorstwo Budownictwa Przemys owego PROJPRZEM  Sp. z o.o. ul.

Ko ciuszki 29, 67-100 Nowa Sól

4. Przedsi biorstwo Handlowo Us ugowe „Butterfly” Jan Strychalski ul. Lotników 1,

65-714 Zielona Góra

5. Przedsi biorstwo Us ugowo Budowlane „WITPOL- bis” Jan Buzek ul. Budowlanych 11,

68-200 ary

6.  Przedsi biorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp z o.o. ul.

odych Energetyków 59-916 Bogatynia

7. Budownictwo Hydro- Energetyka  Dychów  Sp. z o.o. 66-626  Dychów 6a

8. Przedsi biorstwo Robót In ynieryjno-Budowlanych SAN-BUD ul.Wyczó kowskiego 2,

65-140 Zielona Góra


