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Sprarva: Zawiadomienia o vyborzc najkorzystnicjszej of€rfy do postępowania prz€talgowego
zadania pn ,,Rozbudowa sieci rvodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przykanalikami
do dzialck przy ul. Zakół' E, Ilorvej,'.

Na podstawie ań' 92 ust' 1 Ustawy Pra\\'o Zamówień Publicz[ych ninieiszym zawiadanianl
rł1konawcólł; którzy Złożyli ofcn}. do ww postępowania pEetargowego.

wybmna została ofelta najkorzystniejsza wykonawcy Zakład Wiclobranżowy ,,KSZ,IAŁT..
Błaszczuk & Kubiak i wspóInicy spółka Jawna. 68-|00 Zagań. ul. NowogródzlG 8.
\vykona$rca złożyl ważną ofertę na cenę brutto 76'840.98 zt uzyskując 500 pkt- rrg oceny i
poró\Ąnania złożonych ofert.
Prz'v rvyborze oferty Zamawiający brał pod uwagę zgodnie z ogłoszeniern i SIWZ jedrro

kyteriun ,'uajniższa cena blutto z VAT''.

odlzucone zostaly ofeny wykonawców]

a) Przedsiębiorstwo lnstalacino Budo\ł,lane socHACKI ul. Nowosolska 20 67-416
Konotop z uwagi na niezgodność treści ol.ńy z specyfikacją Is(otnych \hrunkólr
Zamórvienia. Zapis pkt' NI l8 sIwZ posiada brzmienic ,,Ofenę nalcży składać pod rygorern
nie\ł'ażności w fornlic pisemnej' Treść oferty musi odporł.iadać treści SIWZ''.
Il.eść załączonego kosŹor,vsu ofeltowego dołączonego do oferty nie odpo$'iada treści
kosforysu ofeńowego' załącznika Nr 9 do SIWZ. Z uu'agi na odrzucenie ofcr1y z w
powodu Zamawiający nie odnosi się do występujących błędÓw w kosztorysie
szczegółowym załączonyn do ofeny'
PoDadto oferent w ofercie nie wykazał wymaganego terminu zwią7Źnia ofeńą

b) Zakład Usługowy ',wARsTA'' stanislaw warchoł wrzesiny uI. Szkolna 26 68-l13
Bzeźnica z uwagi na niezgodność treści oferty z Specyfikacją Istohych waruŃów
Zamówienia zgodnie z zapisem pkt. 18 SIWZ' Treść kosztorysu ofc owego dołączonego do
ofert1'nie odpowiada treści kosforysu ofeńowego, załącznika Nr 9 do SIWZ.
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W związku Z powyższym Zamawiający na podstawie aft. 89 ust. l pkt. 2 \!fżej \\'ymignione
ofen1.odrzucił.

3' w postępowaniu nic wykluczono zadnej ofeny.

Ękonawcom biorącym udział \'' postępowaniu jeże|i ich interes prawny u,uzyskaniu
zanlówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamau'icjącego
przcpisów ustawy przysługują środki ochrony prllwnej Działrr Vl Ustawy z dnia 29 stychia 2004r'
Prawo zamór.-ień publicznych (Dz.U.z200.1lNr 223 poz. |655 zpóźn.zm.).
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