Jakubów, dnia 22 lipca 2015 r
IN.271.3.2015.AW

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku / Dz.U.z 2013 r, poz. 907 z późn. zm / uprzejmie zawiadamiamy, iż w
wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 15 lipca 2015 r na roboty
budowlane pn.:„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i
przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna” z 9 prawidłowo
złożonych do przetargu ofert została wybrana i zaakceptowana oferta Firmy URTECH
Sp. z o.o., 05-110 Jabłonna, ul. Wiślana 12 za wynagrodzeniem brutto: 452 915,93 zł
Słownie: Czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych
dziewięćdziesiąt trzy grosze zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do przetargu złożono 11 ofert.
W przeprowadzonym postępowaniu wykluczono dwóch Wykonawców i jednocześnie
odrzucono dwie oferty tj.
1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.
08-400 Garwolin, Miętne ul. Garwolińska 3, z uwagi na brak:
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownikiem robót, który posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w w/w zakresie oraz przynależącym
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa /brak uprawnień i przynależności do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika robót /

o Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2. PHU HYDROMIX Sebastian Piętka, 08-410 Garwolin, Stara Huta 45 z uwagi na brak:
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownikiem robót, który posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w w/w zakresie oraz przynależącym
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa /brak uprawnień i przynależności do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika robót /

Streszczenie 9 prawidłowo złożonych do przetargu ofert obrazuje poniższa tabela.

Numer
oferty

Zakład Usługowo-Handlowy inż. Z. Dylewski
87-600 Lipno, ul. Górna 20a

69,82

Ocena
/liczba
punktów/
Okres
gwarancji
5%
3,57

URTECH Sp. z o.o.
05-110 Jabłonna, ul. Wiślana 12

95,00

3,57

98,57

3.

Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A.
19-300 Ełk, ul. Suwalska 84

68,56

3,57

72,13

4.

„INSTALBUD” Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 6A

58,55

3,57

62,12

5.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
17-300 Siemiatycze, ul. Ks. Ściegiennego 2c
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MELBUD”
Sp. z o.o.
08-110 Siedlce, ul. Karowa 25
Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU”
08-110 Siedlce, Pruszynek 49D

52,21

3,57

55,78

58,70

3,57

62,27

71,13

5,00

76,13

Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-InstalacyjnoInżynieryjnych >>BUDOKAN<<
08-200 Łosice, ul. Berka Joselewicza 2
Kazimierz Czubaszek Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
„BUDOSAN”
08-110 Siedlce, Żabokliki, ul. Spacerowa 69

67,07

3,57

70,64

59,79

2,86

62,65

1.

2.

7.
8.
9.
10,

Firma/nazwa/ lub nazwisko Wykonawcy

Sprawę prowadzi:
A.Wolszczak
(25)7579190

Ocena
/liczba
punktów/
cena 95%

Razem

73,39

