
Gł,tłltr.' .'" | )'. Jt ]K
Ll. 1lL ir., l,rj
ą2- ] )lJ K!'llLT I'

tR.271.056.2015
R.KW-0586/16

KlobLrck dn. 01.09.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu
wraz z pełnieniem
ul. 11 Listopada 81
w dniu 26.07.2016 r.

nieograniczonego pod nazwą: ,,opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
nadzoru autolskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa budynku przy
w Kłobucku na archiwum zakładowe'', oqłoszonego w BZP nr 158979 - 20'l6

Na podstawie ań' 91 ust. 1 ań' 92 ustawy z dnia 29 styczna 2oo4 Prawa zamóWień pub\icznych (Dz' U z 2015f.
po.' zeł , póżn' zm) zwaną w dalszej części uPzp'' zawiadamiam, Źe w postępowaniu o udzieleni-^

zamÓwienia publlcznego została Wybrana ofeńa firrny] BYTolVlsKl UsŁUGl BUDOWLANE Karina Bytomska'
Jęd.yn€ Ll' Polra 3' 4/_100 strzelce opolskie
cena brutto ofeńy Wynos 29.464,65 zł, a zadek|arowany termin płatności Wynosi 30 dni

UZASADNIENIE WYBORU:
Wybrana 

-oferta 

odpo-/ada warunkom określonym w specyfkacji istolnych warunkÓw ŻamóWlen a' uzyskała
mjksymalną |lczbę punktów w oparciu o podane kryteria Wyborll oraz jest zgodna z pŻeplsami ustawy Prawo
Żamówień publicznych.

Do postępowania przetargowego zostały złożone ofeńy nasiępujących WykonawcóW:
1) coNsTRUcToR IV]ichał WałkL]ski' ul' Poziomkowa 38/23, 43_100 Tychy,

2) PPU H' PRoFlL Wiesław JóZefoWski ul' DekabrystóW 33 paw 38' 42_200 czeslochowa,
3) ARCHlPoLls B uro Projektów Przemysław Kowalikowskl ul scieg ennego 1118; 45 709 opo e'
4) FRANTA i FRANTAArch]tekci sp' z o'o' Aleja RóŻana 6 (WPKiW)' 41 501 chrzanóW
5) MABUD B]uro Usług d]a Budownlctlva s c Danuta i lvlarjan l\,4aŻgaj u . BLelika 53' 44 122 Gl]Wice,

6)ARCHlDoN/ mgrinŻ'Arch Bernard ŁopacŻ ul' Środkowa 5 4l'4oa Rac|bÓfz'
7) BYTol\4sKl UsŁUGl BUDoWLANE Kar]na Bytomska Jędrynie u Polna 3,47_'100 strzeLce opolskie,
8) TsPlan Pracownia Archjtektoniczna Tomasz synowski, ul' Tylna 20 43 600 JaworŻno,
9) IVBM Firma KonsulUngowa i Projektowo-Badawczo Budowlana Sp z o.o uL J Wybickiego 10/5

5'1-144 Wrocław
W postępowaniu postawione Warunki spełniło i ocenje podlegało pięc ofert

sTREszczENlE ocENY l PoRÓWNANIE oFERT:

NR FIRMA (NAZWA)WYXONAWCY
ADRES

2
PPU.H PRoFlL Wieslaw JózelÓwŚki

u D€kabrystów 33 paw 38
42'200 częstochowa

69 5q 5,00 74 59

3
ARCH Polls B!rÓ Prcjektów
PżemyŚław KowalikowŚki'
ul sĆiegiernego 1]/8:45'709 opo e

79 85 5,00 84.85

FRANTA i Ff{ANTA ArĆh itekci sp z o'o'
A e]a Rózana 6 WPKi\^/). 55,23 500 60 23

ByToMsKl UsŁUGl BUDoWLANE Kar na
B'1omska Jędrynie ul' Po na 3.4
7-100 Sirze @ Opo skie.

95 00 5.00 100 00

TsPLan PraĆoWnia Arch iektonidńa
Tomasz syńowŚk. ul Tyna 20. 85 87 500 90 87
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W postępowan u Zanawiający odrzucł następujące ofeńy oraz wykluczył poniŻszych WykonawcóW:

1' coNsTRUcToR l/]ichał Wałkuski, u ' Pozjomkowa 38/23, 43 100 Tychy'
Uzasadn enre faktvczne.

Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofeńy budŻrła Wątplwośc] co do możiwośc wykonania Żamówienia
Żgodne z Wymaganiam okreŚlonyrni plzez Zamawiającega i Wydawała sę być laŻąco n]ska W stosunku do
średnie] arytmetyczne] cen wszystkch Ż]ożonych oferl. Dlatego teŻ Zamawiąący Wystąpi] do Wykonawcy o
złożenie Wyjaśnienia uzasadniające przyjętą wysokoŚc ceny. mając równieŻ na uwadze należyty i zgodny Ż

obowązljącymi przep samioTaŻ Warunkam umowy sposób Wykonania robót
PoniewaŻ do WĄ/znaczonego terminu Wykonawca nie złoŹył Źądanych wy]aśnień, to ZamaW a]ący odrŻuca jego

ofeńę
Uzasadnien e prawne:
l\lając na uwadŻe powyŻsze' zamawiąący na podstawie ań' 90 ust. 3 u Pzp (Dz U z 2015 l' poz' 2164 z póŹ|

Żm') odrzucł ofeńę n]niejszego Wykonawcy' poniewaŻ pomjmo wezwania nie złoŹył on Wy]aśnień oraz dowodów
potwierdzających Że ofeńa n e zawjera raŻąco n skiej ceny w stosunku do przedmiotu ŻamóWienia'

2. N/ABUD Biuro tjsług dla Budown ctwa s'c' Danuta i Marian l\,4azga] u ' B je ika 53' 44 122 Gl Wice
Uzasadnienie faktvczne:

Dokumentem poh^/ierdzającym spełn enie warunku udziału W postępowaniu dotyczącym dysponowania
osobami Żdolnymi do wykonan a zamówienia był Wypełniony załącznik nr 5l) Wykaz osób, które będą
uczestniczyc W wykonywan u zamóWenia. W szczególnoŚci pos]ada]ącymi prawo do Wykonywanja sarnodŻ e nych
funkcji technicznych w budownictwie, W tym uprawnienia budow]ane do projektowanla W specja nośc,
architektoniczne] bez ogranczeń' konstrukcyjno-bl]dow ane] bez ogranicŻeń' nstalacy]ne] w zakresie siec,
Lnstalac]i urŻądzeń cieplnych' Wenty acyjnych' gazowych, wodociągowych kana izacyjnych beŻ ograniczeń a

takŻe instalacyjnej w zakrese seci, instalacji i urŻądŻeń e ektrycznych e]ektroenergetycznych bez ogranczeń
wraz z nfofmaqam|| na temai ich kwa|ifikacji zawodowych' daty uŻyskania uprawnień a 1akze WyksŻtałcenia'
njeŻbędnych do Wykonan a ŻamóWienia' a takŻe Żakresu Wykonywanych przez nie czynności wraz z infafmac)ą o
podstawie dysponowania tym osobami wykanawca zalączyl wykaŻ osób, jednak wypełn!ony nieprawidłowo' gdyŻ

nie podał w nim numeru uprawnień oraz daty uŻyskania uprawnień prŻez Wymienione W WykaŻ e osoby'
Zafiawia]ący wezwał wykonawcę na podstawie ań' 26 ust' 3 i 4 ustawy Prawo zamówień pL|blicznych do

uzupełnienla nieprawdłowo wypełnionego Wykazu osób' oraz do Ż]ożenia ewentua nych Wyjaśnień'
Wykonawca' do Wskazanego terminu n e zlożył Żadr,e) odpowiedz Poniewaz z]ożane przez Wykonawcę
dokumeniy byly wad iwe' pPez co nie modły stanowić poh^/erdŻen a spełnienia WarunkÓW udŻ ału w postępowan]u'

to Zamawiający wykluczył Wykonawcę z n niejsŻego postępowania' a ]ego ofeńę odrzucił
L,zasadnienie prawne

Mając na uwadze powyŻsze zanaw ąący na podstawie ań. 24 ust. 2 pkt' 4 uPzp (Dz U z2a15 l paz 2164 z
póżn. zm) Zarnaw ąący WyklucŻył z n niejsŻego postępowan a o udz eLenie zarnówien]a niniejszego Wykonawcę
poniewaŻ nie Wykazał on spełnienia WarunkóW udziałLl W postępowaniu' JednocŻeśnie zgodn e z ań. 24 ust. 4
uPzp (Dz' U. z 2015 l poz 2164 z póŹn zm ) ofeńę Wykonawcy Wyk uczonego uznaje s ę Ża odrŻuconą

3. ARCHlDo[,4 Tgl 'nz' AJUh Belnard ł ooa( z U S'oo1owż 5 4 / 4oo Ęacloo'.'
L-lzasadnienie f aktvczne

Dokumentem potwierdzającym spełnienie Warunku udziału w postępowan u dotycŻącym dysponowania
osobami zdolnymi do Wykonania ŻamóWienia, był wypełniony załącz k nr 5 lj Wykaz osób, które będą
ucŻestnlczyć W Wykonywaniu zamóWienia w szczegó ności posiadającym prawo do Wykonywania samodzie|nych
funkcj technicznych W budownictwie, W 1ym uprawnien a budowlane do projektowania W specjalności,
archrtekton]cznej bez ograniczeń, konstrukcyino budow|anej beŻ ograniczeń' instalacyjnej w zakresie siec]'
insta acji iurządzeń ciep nych, Wenty|acyjnych' gazowych, Wodociągowych lkana]izacyjnych bez ograniczeń a
takŻe insta acyjne] W zakresie s]eci insta acji iurządzeń eektrycznych ]elektloenergetycznych bez ogran czeń
Wraz Ż informacjami na temat ich kwalfikacji Żawodowych, daiy LrŻyskania uprawnień a takŻe Wykształcenia,
nieŻbędnych C]o Wykonania zarnówien]a' a takŻe Żakresu Wykonywanych przez'n e czynności Wraz z nfofmaqą o
podstaw]e dysponowania tymi osobami wykanawca zalączył WykaŻ osób' jednak wypełnjony nieprawidłowo' gdyŻ

nie podał W nim numeru uprawn eń oraŻ daty uŻyskan a uprawn eń przez Wymjenione W WykaŻ e osoby'
Zamawiąący Wezwał wykonawcę na podstawie ań. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Prawo zamówień publiczt|ych do

L]Żupełnienia n eprawidłowo Wypełnionego WykaŻu osób' oraz do złoŻenia ewentua nych Wyjaśnień
Wykonawca' do Wskazanego telminu nje złozy] Żadne] odpowiedzi' PoniewaŹ Żłożone przez Wykonawcę
dokLrmentv były wad iwe przeŻ co nie rnodły stanoWć potwierdzenia spełnien]a WarunkóW udzału w postępowaniu

to Zamawiaiący wykluczy] Wykonawcę z n niejszego postępowan a' a jego ofertę odrzucił.


