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Sprawa: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania przetargowego
pn 

',Budowa 
wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec w

Gminie Iłowa''. Nr ogłoszenia w BZPI49393-2009 z dnta 07 .09 .2009r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicmych niniejszym zawiadamiam
wykonawców, którzy złoży|i oferty do w/w postępowania przetargowego.

1' Wybrana została najkorzystniejsza ofeńa nr 6 wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacyjno -
Budowlano - Usługowe ''sZPAKowsKI'' ul' Jana Pawla II 33' 66-100 Sulechórv. Wykonawca
złoŻył waimą ofertę na cenę brutto 2,191'572,22 zł uzyskując 500 pkt. wg oceny i porównania
ztoŻonych ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający brał pod uwagę zgodnie Z ogłoszeniem i SIWZ jedno kryterium
..naj niŻsza cena brutto z VAT...

Do w/w postępowania ważną ofertę nr 3 złoiryło również Przedsiębiorstwo Konserwacji
IJrządzeń Wodnych i Melioracyjnych ,,Meliobud'' sp. z o. o. ul. Lubańska 42 59-730
Nowogrodziec na cenę brutto (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych) 3.4f8.464,42
zl i uzyskała wg oceny 319'6 pkt.

2. Zarnawiający odrzucił ofeńy następujących wykonawców:
. oferta rrr 1, wykonawc a Zakład Insta|acji Sanitarnych 

''HYDROGAZ'' 
Sp. j. Henryk

Marko, Marta Marko - Ko|tko, Niedoradz ul. J. Tuwima tL,67-106 oĘń _ z uwagi na
błędy w kosztorysie polegające na niezgodności z fteścią SIWZ. Pomimo wezwania do
uzupełnienia braków wykonawca nle wykazat wszystkich pozycji kosztorysu na Zaganiec
(brak możliwości oceny, czy oferta obejmuje wszystkie pozycje kosztorysowe). Błędy te
stanowią o odrzuceniu oferty na podstawie art' 89' ust. 1, pkt. 2,

o Oferta nr 2, wykonawca konsorcjum firm: Tensor Structural Design sp. z o, o. - Zal<lad
Usługowo _ Handlowy Zofia Kurzymska, ul. Nowy Rynek 5' 70-533 Szczecin _ w
ofercie pominięto pozycję 9d'1'1' załącznlka 8c/2 SIWZ. Treść załącznlków do oferty jest
niezgodna z SIWZ i jednocześnie powoduje błędy w obliczeniu ceny które rzutuj ą na
odrzucenie oferty na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 i 6.

. ofeńa nr 4, wykonawca konsorcjum firm: 1. Lider konsorcjum _ Zakład Usług
Remontowo - Budowlanych i Insta|acyjnych Jan Chrożnowski, Wojciesryce 23l,
58-560 Jelenia Góra,2. Partner konsorcjum _ 

''JASTA" 
Sp. z o. o., uI. Zamkowa 1,

68-200 Żary - w kosŹorysach ofertowych, występują błędy polegające na: dwukrotnym
policzeniu operacji KNR 6 0103-01 w pozycjach 86 zat.8c/2 i24 zat.8cl3'w zał'.8c/3 nie
uwzględniono poz. 27d'I.4, a w załączniku 8d nie uwzględniono 26.ciu pozycji
kosztorysowych. Powyższe błędy powodują odrzucenie oferly na podstawie art. 89, ust. 1,

pkt. 2 i 6.

. oferta nr 5, wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RIF Sp. z o. o., ul' Polna 19'
55-330 wilkszyn, - w kosztorysie ofertowym załącmik 8c/4 SIWZ pominięto pozycję
21d.1.1 ,,Badania i pomiary uziemienia''. Powyższy błąd powoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 89, ust. l,pkt.fi6.

3. W postępowaniu nie wykluczono iadnej oferty.

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu jeŻeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia domał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamaw|ającego
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej Działu VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz'U. z2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zm.).


