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Sprawa: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do post powania przetargowego
zadania pn „Rozbudowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej wraz z przykanalikami
do dzia ek przy ul. Piaskowej w I owej”.

 Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówie  Publicznych niniejszym zawiadamiam
wykonawców, którzy z yli oferty do w/w post powania przetargowego.

1. Wybrana zosta a oferta najkorzystniejsza wykonawcy Zak ad Wielobran owy „KSZTA T”
aszczuk & Kubiak i wspólnicy Spó ka Jawna. 68-100 aga , ul. Nowogródzka 8.

Wykonawca z  wa  ofert  na cen  brutto 67.252,59 z  uzyskuj c 500 pkt. wg oceny i
porównania z onych ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiaj cy bra  pod uwag  zgodnie z og oszeniem  i SIWZ jedno
kryterium „najni sza cena brutto z VAT”

Do w/w post powania wa ne oferty z yli równie  nast puj cy wykonawcy:
„BUDMAR” Jerzy Marciniak, 59-900 Zgorzelec, ul. Okólna 31B cena brutto 168.861,20 z
uzyskuj c 199 pkt.
Przedsi biorstwo  Robót Sanitarnych „KANWOD” Sp. j. Strojny & Kwiecie  ul. Zimna 7,
65-707 Zielona Góra, cena brutto 74.389,78 z  uzyskuj c 452 pkt.
Przedsi biorstwo Budowlano – Drogowe „TANDEM” Sp. z o. o. 68-200 ary,
ul. Pu askiego 8, cena brutto 175.982,94 z  uzyskuj c 191 pkt.

2. Odrzucona zosta a oferta wykonawcy Przedsi biorstwo Instalacyjno Budowlane
SOCHACKI  ul. Nowosolska 20 67-416 Konotop z uwagi na b dy w obliczeniu ceny i tym
samym niezgodno  oferty z SIWZ.
W kosztorysie ofertowym na sie  wodoci gow  z przy czami  L.p.8 A urowe umocnienie
pionowych cian wykopów przyj to obmiar 1.108 m2 winien by  obmiar 1108.80 m2.
W pozycji L.p.9 Umocnienie pionowych cian wykopów przyj to 1.741m2 winien by
obmiar 174.10m2
W pozycji L.p. 36 A urowe umocnienie pionowych cian wykopów przyj to 9.48m2 winien
by  948.60m2
Konsekwencj  rachunkow  powy szych omy ek jest zmiana zestawienia i wylicze
rachunkowych zamieszczonych w podsumowaniu kosztorysu ofertowego.
Omy ki polegaj  na niezgodno ci kosztorysu ofertowego z tre ci  obmiaru robót w SIWZ.
Omy ki w obliczeniu ceny powoduj  istotne zmiany w cenie oferty
W zwi zku z powy szym Zamawiaj cy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ofert  odrzuci

3. W post powaniu nie wykluczono adnej oferty.

Wykonawcom bior cym udzia  w post powaniu je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
dozna  lub mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy
przys uguj rodki ochrony prawnej Dzia u VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie
publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z pó n.zm.).


