Jakubów, dnia 02 marca 2016 r
IN.271.2.2016.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 2015 r, poz. 2164 z późn. zm / uprzejmie zawiadamiamy, iż w
wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 22 lutego 2016 r na roboty
budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przyłączy
kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna, gmina Jakubów z 10 prawidłowo złożonych
do przetargu ofert została wybrana i zaakceptowana oferta Firmy Przedsiębiorstwo Robót

Budowlano-Instalacyjno-Inżynieryjnych „BUDOKAN”, 08-200 Łosice ul. Berka
Joselewicza 2 za wynagrodzeniem brutto: 388 636,58 zł Słownie: Trzysta osiemdziesiąt osiem
tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy zgodnie z kryterium oceny ofert
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do przetargu złożono 12 ofert.
W przeprowadzonym postępowaniu wykluczono dwóch Wykonawców i jednocześnie odrzucono dwie
oferty tj.
1.

Zakład Instalacyjno-Budowlany AS Adam Sękalski, 96-100 Skierniewice ul. Wspólna
7/9, z uwagi na brak:


Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż
200 000,00 zł (brak dokumentu zapłaty-wpłaty składki).

2. INŻYNIERIA ADAMPOL Adam Michalik, 05-280 Adampol ul. Spacerowa , z uwagi
na brak:


Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24,
ustawy prawo zamówień publicznych (brak drugiej strony oświadczenia).
 Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone (brak wypełnionego druku wykaz robót
budowlanych załącznik do SIWZ),
 Wykaz 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 kierownika robót oraz zaświadczenia o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
 Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności



związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (
brak dokumentu zapłaty- wpłaty składki oraz pozostałych stron polisy OC).
Brak podpisanego projektu umowy.

Streszczenie 10 prawidłowo złożonych do przetargu ofert obrazuje poniższa tabela.
Numer
oferty

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

85,01

Ocena
/liczba
punktów/
Okres
gwarancji
5%
5,00

Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof
22-400 Zamość , Wólka Panieńska 25G

53,20

5,00

58,20

PPUH „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor
08-200 Łosice ul. Ogrodowa 3

53,60

5,00

58,60

4.

PARSTER Sp. z o.o.
21-200 Parczew ul. Mickiewicza 32

67,00

5,00

72,00

5.

Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Andrzej Ługowski
08-110 Siedlce, Pruszynek 49D

53,27

5,00

58,27

7.

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL”
08-300 Sokołów Podlaski ul. Ustronna 7

74,13

3,00

77,13

8.

Roboty Drogowe Brukarskie
05-300 Mińsk Maz. Ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok.103

46,34

5,00

51,34

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANBUD
Stara Niedziałka ul. Mazowiecka 172, 05-300 Mińsk
Mazowiecki
Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-InstalacyjnoInżynieryjnych „BUDOKAN”
08-200 Łosice ul. Berka Joselewicza 2
PHU HYDROMIX Sebastian Piętka
08-410 Garwolin, Stara Huta 45

68,80

4,00

72,80

95,00

5,00

100,00

52,45

5,00

57,45

1.

2.
3.

10.
11.

Firma/nazwa/ lub nazwisko Wykonawcy

Sprawę prowadzi:
A.Wolszczak
(25)7579190

Ocena
/liczba
punktów/
cena 95%

Razem

90,01

