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Polkowice, dnla 15.09.2020 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr spr. 1412020 p-n

,, Budowa sieci wodociqgowej W 125 PEHD wraz z podzialem na 3 etapy w miejscowoici Sucha

G6rna, gm. Polkowice."

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZamawiajEcy. Pzedsiebiorstwo Gospodarkr Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach na podstawie art. 92
ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych zawiadamia o odzuceniu oferty i wyboze oferty
naikorzystnieiszej; wykonawc6w, kt5rzy zlozyli oferty w w postepowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego,

1) Zamawiajqcy w trakcie prowadzonego postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego odrzucil:
oferte nr4 zlo2onq ptzez:
Prz edsiebiorstwo Komunalne ,,HlMlZ- BlS" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 27 C, 59-230 Prochowice
Cena kosztorysowa oferty brutto: 199 577,04 zl
Okres udzielonej gwarancji jakosci : 5 lat

Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami art.89 ust. 1 ustawy pzp. Zamawi1Ecy zobowiazany jest odrz ucic oferte, jezeli
ta jest niezgodna z ustawq, jej tre56 nie odpowiada specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, z
zastzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3; jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera nzqco niskq cen? lub koszt w stosunku
do przedmiotu zam6wienia, zostala zlozona pzez wykonawce wykluczonego z postQpowania o
udzielenie zamowienia lub niezaproszonego do skladania ofert, zawiera bledy w obliczeniu ceny lub
kosztu, wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzi sie na
poprawienie omylek, o kt6rych mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, wykonawca nie wyrazil zgody , o ktorej
mowa w art. 85 ust. 2 na przedluzenie terminu zwiqzania ofertq, wadium nie zostalo wniesione lub
zostalo wniesione w spos6b nieprawidlowy, je2eli zamawiajqcy 2qdal wniesienia wadium, oferta
wariantowa nie spelnia minimalnych wymagafr okreslonych przez zamawiajqcego , jej pzyjecie
naruszaloby bezpieczeristwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa pansMa, w tym
bezpieczeistwo podmiotow objetych jednolitym wykazem obiekt6w, instalacii, uzEdzen i uslug
wchodzAcych w sklad infrastruktury krytycznej , o kt6rej mowa w art. 5b ust.7 pkt 1 ustawy z dnia
26.04.2007 r. o zarzqdzaniu kryzysowym ( Dz. U, z 2018 t. poz. 1401 i1560 ), a tego
bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowao w inny sposob; jest niewazna na podstawae

odrgbnych przepisow.

Pzepis ten ma charakter bezwzglednie obowiazujAcy, zas przeslanki majE charakter rozlqczny, co
oznacza, iz wystapienie chocby jednej z wymienionych okolicznoSci musi skutkowae odzuceniem
oferty.
odrzucenie ofert jest elementem oceny ofert dokonywanej pzez zamawi4acego.

Zgodnie z art. 10a ust 5 ustawy pzp. ofertq spozqdza siQ pod rygorem niewaznosci , w postaci
elekhonicznej i opatruje siQ kwalifi kowalnym podpisem elektronicznym.

PrredslQbiorstwo GospodaJtl
lriejskleJ Sp. z o.o.
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Biorec pod uwagQ pzepisy pzejsciowe dla zam6wien ponizej prog6w unijnych w niniejszym
postQpowaniu ofertg wykonawca winien zlozyC pod rygorem niewa2noSci w formie pisemnej. Kazda
zapisana strona oferty oraz wszystkie zaNqcznlki i oswiadczenia muszq byc podpisane, a wszelkie
dokumenty badz kserokopie uwierzytelnione wlasnorgcznym podpisem przez osoby wskazane w
dokumencie upowa2niajqcym do wystgpowania w obrocie prawnym, lub posiadajqce pelnomocnictwo
(za podpisanie uznaje sig wlasnorgczny podpis z pieczqtkd. Jest to oswiadczenie woli i jako takie
powinno zostac podpisane przez osoby uprawnione do dokonania tej czynnosciw imieniu wykonawcy.
Zgodnie z art. 73 S 1 KC , stosowanym na podstawie art.14 ustawy pzp , jeSli ustawa zastzega dla
czynnosci prawnej formQ pisemnE, czynnosd dokonana bez zachowania zastrzezonq formy jest
niewazna, gdy ustawa przewiduje rygor niewa2nosci. Dla zachowania formy pisemnej czynnosci prawnej
pzepis art. 78 S 1 KC wymaga zlozenia wlasnorecznego podpisu na dokumencie obejmujEcym tresc
oswiadczenia woli . Oswiadczenie woliiako takie powinno zosta6 podpisane przez osoby uprawnione do
dokonania tej czynnosci w imieniu wykonawcy, uwiezytelnione wlasnorgcznym podpisem pzez osoby
wskazane w dokumencie upowazniajqcym do lvystQpowania w obrocie prawnym, lub posiadajEce
pelnomocnictwo (za podpisanie uznaje siQ wlasnorQczny podpis z pieczatkq).

W niniejszym postepowaniu oferta wykonawcy PrzedsiQbiorstwo Komunalne ,,HlMlZ- BlS" Sp. z o,o
ul. Sienkiewicza 27 C, 59-230 Prochowice nie zostala wlasnorQcznie podpisana przez wykonawcA . W
Swietle powyzszych wyjasnien zlozenie oferty nie podpisanej wlasnorecznie pzez wykonawcQ jest
uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu, wymaganej pzepisami pzp pod rygorem
niewaznosci, formy zlozenia oferty, a w konsekwencji o niewaznosci zlozonej oferty. Jednoczesnie
nalezy zauwazyl,2e zlozenie oferty z naruszeniem formy wymaganej przepisami ustawy pzp. (oferty
niepodpisanej) stanowi r6wnie2 podstawe do odzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy
pzp, jako niezgodnej z ustawe.

2) W prowadzonym ww postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego wybrano oferte nr 2
zlozonaptzez
PrzedsiQbiorstwo Handlowo-Uslugowe HYDROTERM M. Dobroskok, M. Krzeszowski Sp.j,
59-101 Polkowice; ul. Pzemkowska 55
Cena kosztorysowa oferty brutto: 129 746,78 zl
Okres udzielonej gwarancji jakosci : 5 lat
Uzasadnienie wyboru : Oferta najkorzystniejsza.
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
( 1297 46,7 81 129746,78) x 1 00x60 % = 60,00pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancjijakoSci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 100.00 pkt

Termin podpisania umowy: 22.09,2020 r. w siedzibje zamawlajqcego.
Pzed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami SIWZ( pkt XlV. 6 )w/w wykonawca , kt6rego oferta
zostala wybrana jako najkozystniejsza zobowiqzany jest przedlozyc zamawiajqcemu:
w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w pieniqdzu - dow6d wniesienia
zabezpieczenia w wysokosci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto),
w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz pieniqdz formie -
nale2y ptzedlozyC dokument stanowiqcy zabezpieczeniei Vlrlmaga siQ, aby przed wystawieniem
dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy pzekazaC Zamawiajacemu
projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnosci treSci zabezpieczenia z ustiawE Pzp oraz w celu
uzgodnienia termin6w obowiEzywania zabezpieczenia z uwzglgdnieniem zapis6w projektu umowy;
wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prac9 wykonujqcych czynnosci przy realizacji
zam6wienia wskazane ptzez zamawiajqcego w opisie pzedmiotu zam6wienia.
kopiQ oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajqcego, 2e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiEzanej z

a)

o.)

c)

d)
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pzedmiotem zam6wienia, na kwote minimum 200.000 zl, wraz z dowodem uiszczenia naleznych
skladek. Ubezpieczenie powinno byd wazne Wzez caty okres realizacji umowy. W pzypadku, kiedy
ubezpieczenie bedzie wygasad w trakcie realizacji umowy wykonawca dolqczy o6wiadczenie, mocE
ktorego zobowiqze sie do p]zedluzenia ubezpieczenia po jego wygasniQciu.

3) Pozostale oferty uzyskaly punkty:
Oferta nr 1 zlozona ptzez :

Pzedsigbiorstwo Budownictwa In2ynieryjnego EKO-BAU Sp. j. E. Fiedot
67-222 Jerzmanowa, ul. Sp6ldzielcza 2a
Cena kosztorysowa oferty brutto: 138 866,52 zl
Okres udzielonej gwarancji jakosci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
( 1297 46,781138866,52) x 100x60 % = 56,06 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancji jako6ci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 96.06 okt

Oferta nr 3 zlozona przez :

HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz
59-150 Radwanice; Buczyna 6/1
Cena kosztorysowa oferty brutto: 188 979,07 zl
Okres udzielonej gwarancji iakosci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
( 1297 46,78t188979,07) x 100x60 % = 41,19 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancjijakosci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 81.19 Dkt

Ofefta ff 5 zlozona Wzez :

Firma Handlowo-Uslugow.a INSTAL-SERWIS Jacek Fabiafi czyk
59-300 Lubin, Osiek, ul. Sw. Katarzyny 34/2
Cena kosztorysowa oferty brutto: 169 252,70 zt
Okres udzielonei gwarancji jakosci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
( 1297 46,781169 252,70) x '100x60 % = 46,00 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancji jakosci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 86,00 pkt

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o niezwloczne potwierdzenie otrzymania

niniejszego pisma na e-mail : w,czekajlo@pgm-polkowice,com,pl

Prre&leblorstwo Gospoda.kl Kapltal Zrkladowy: tllP: 692-000-12-19 Telefony:
lrlej3klel Sp. z o.o. 137.889.300 PLN REGON: 390558659 tel. alarmowy: 994
ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

Sqd Rejonowy dla llloclawia Konto:
Prezes Zarzqdu: Fabrycznej Santander Bank Polska Spdlka www.pgm-polkowice.com.pl
Jacek Kaszuba we Wroclawiu lX Wdzial Akcyjna O/Polkowice

Gospodarczy Krajowego nr konta e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl
Rejestru Sadowego 94 10902109 0000 0005 5000 0085
Numer KRS: 0000074347



,) :"",:,'":::""-Yl"

59-101 Polkowice; ul. Pzemkowska 55
e-mail: biuro@hvdroterm. net. ol

3\ Symbol klienta 011508

HYDRO SYSTEM Hubert Sychowrcz
59-160 Radwanice; Buczyna 6/1
e-mail: hubert.s@interia.eu

Sprawe prowadzi:

Wioletta Czekajlo - tel.76 A46 29 4a,6O1 717 925:

Otrzymal:

1. Adresat.

2. Dl w/w

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.
ul. o4browskiego 2, 59-100 polkowice

OtrzymujA:
1) Symbol klienta 001179

Przedsiebiorstwo Budownictwa Inzynieryjnego EKO-BAU Sp. j. E. Fiedot
67 -222 Jetzmanowa, ul. Sp6tdzielcza 2a

e-mail: info@eko-bau.com. pt L. dz. pp/...............t pw.316.....

2) Symbol klienta 000705

Pzedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe HYDROTERM M. Dobroskok, M. Krzeszowski Sp.j.

L.dz.PP/...... . rpwr 3?17-.

4) Symbol klienta 000742

PrzedsiQbiorstwo Komunalne ,,HlMlZ- BlS" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 27 C, 59-230 Prochowice
e-mail: hemiz.bis@gmail.com

5) Synbol klienta 007527
Firma Handlowo-Uslugowa INSTAL-SERWIS
59-300 Lubin, Osiek, ul. Sw. Katazyny 34/2
e-mail: instalserwis@instalserwis.net

L. dz. PP/................r pwr...,.1.//f 
.

e1.22
L. dz. PP/................/ PW...?.f .f..!.

Jacek Fabiaiczyk

L. dz. PP/................r r*r....3.tf-4

Mte,skrej

INA
SIE S()wY

't;.il r (l /.yna k

tax 76 846 29 60 e-mail: w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl

Przedsiqbiorstwo Gospoda*i
Miejskiej Sp. z o.o.
ul DEbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Prezes Zaaqdu:
Jacek Kaszuba

Kapltal Zakladowy:
137.889.300 PLN

SEd Rejonowy dla Wroclawia
Fabrycznej
we Wroclawiu lX \ /ydzial
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego
Numer KRS: 0000074347

NIP:692-000'12-19
REGON:390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spolka
Akcyjna O/Polkowice
nrkonta
94 10902109 0000 0005 5000 0085

Telefony:
tel alarmowy:gg4
tet. (76) 846 29 11, fax (76)846 29 60

\Nww.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: p9m@p9m'polkowice.com.pl


