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Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.

ul. oqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

P\^// | t2020
Symbol klienta:

Polkowice, dnia 09.12.2020 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr spr. 16 12020 p.n.,,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej PCV

200 i przylqcza kanalizacji deszczowej PCV 160 dla budynku przy ul. Kolejowej 1-5 w Polkowicach .

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZamawiajAcy. Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach na podstawie art. 92
ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zawiadamia o odzuceniu oferty i wyborze oferty
najkorzystniejszej; wykonawcow, kt'tzy zlozyli oferty w w/w postepowaniu o udzielenae zamowienra
publicznego.

1) ZamawiajEcy w trakcie prowadzonego postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego odrzucil:
ofertg nr 3 zloaonq peez.

HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz
59-160 Radwanice; Buczyna 6/1
Cena kosztorysowa oferty brutto: 131.991,96 zt
Okres udzielonej gwarancji lakoSci : 5 lat

Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami art.89 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiajqcy zobowiqzany jest odrzucic ofertQ, jezeli
ta jest niezgodna z ustawq, jej tresd nie odpowiada specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, z
zastzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3; jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawieta rczEco niskq ceng lub koszt w stosunku
do przedmiotu zam6wienia, zostala zlozona przez wykonawcq wykluczonego z postqpowania o
udzielenie zam6wienia lub niezaproszonego do skladania ofert, zawiera blQdy w obliczeniu ceny lub
kosztu, wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorQczenia zawiadomienia nie zgodzi siQ 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 zwiazania ofertq, wadium nie zostalo wniesione lub
zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy, jezeli zamawiajqcy 2Edal wniesienia wadium, oferta
wariantowa nie spelnia minimalnych wymagafr okreslonych ptzez zamawi4Ecego , jej pzyJ?cie
naruszaloby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczefrstwa padstwa, w tym
bezpieczeistwo podmiotow obj?tych jednolitym wykazem obiektow, instalacji, urzadzefi i uslug
wchodzqcych w sklad infrastruktury krytycznej , o ktorej mowa w art. 5b ust.7 pkt 1 ustawy z dnia
26.04.2007 t. o zatzEdzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 ) a tego
bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowad w inny spos6b; jest niewazna na podstawie
odrgbnych przepisow.

Przepis ten ma charakter bezwzglQdnie obowiqzujqcy, za6 pzeslankl majq charakter rozlqczny, co
oznacza, i2 wystqpienie choCby jednej z wymienionych okolicznosci musi skutkowac odrzuceniem
oferty
Odrzucenie ofert jest elementem oceny ofert dokonywanej przez Zamawiajqcego.
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erzedsigbiorstwo cospodarki Miejskiej sp. z o.o.

W niniejszym postgpowaniu oferta wykonawcy HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz 59-160
Radwanice; Buczyna 6/1 nie zostala wlasnorqcznie podpisana pzez wykonawcg na wszystkich jeJ

stronach. Zlozenie oferty nie podpisanej wlasnorQcznie pzez wykonawcA jest uchybieniem
nieusuwalnym istanowi o niezachowaniu, wymaganej pzepisami pzp pod rygorem niewaznosci, formy
zlozenia oferty, a w konsekwencii o niewaznosci zlozonej oferty.
Zgodnie z zapisami specyfikac.ii istotnych warunkow zam6wienia ( Rozdzial A pkt Vl.4 ) zamawiajEcy
wymagal , aby kazda zapisana strona oferty oraz wszystkie zalqczniki i oswiadczenia byly podpisane, a
wszelkie dokumenty bqdz kserokopie uwiezytelnione wlasnorgcznym podpisem pzez osoby wskazane
w dokumencie upowazniajqcym do wystepowania w obrocie prawnym, lub posiadajqce pelnomocnictwo.
W zwiqzku z tym ww oferta podlega odzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2), gdyz jej tresc nie
odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia , z zasttzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3)
ustawy pzp.
JednoczeSnie zlozenie oferty z naruszeniem formy wymaganej przepisami ustawy pzp. (oferty
niepodpisanej) stanowi rOwniez podstawQ do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy
pzp, jako niezgodnej z ustawa

2) W prowadzonym w/w postQpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego wybrano ofertq nr 1

zlo2onq przez
Przedsigbiorstwo Budownictwa InZynieryjnego EKO-BAU Sp. j. E. Fiedot
67 -222 Jetzmanowa, ul. Sp6ldzielcza 2a
Cena kosztorysowa oferty brutto: 95 691,69 zl
Okres udzielonej gwarancji jakosci : 5 lat
Uzasadnienie wyboru : Oferta najkorzystniejsza.
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
( 95 691 ,69/ 95 691 ,69) x 100x60 % = 60,00pkt
Kryterium ,, okres udzielone.i gwarancji jakosci ,,

(5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 100,00 pkt

Termin podprsania umowy: 15.12,2020 r. w siedzjbie Zamawiajqcego.
Pzed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami SIWZ(,pkt XlV. 6 )w/w wykonawca , ktorego oferta
zostala wybrana jako najkozystniejsza zobowiqzany jest przedlozye zamawiajqcemu:

a) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu - dowod wniesienia
zabezpieczenia w wysokoSci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto),

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz pieniEdz formie -
nalezy peedlozy' dokument stanowiqcy zabezpieczenie, Wymaga sie, aby przed wystawienjem
dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekazae ZamawiaJqcemu
projekt zabezpieczenia celem sprawdzenla zgodnoSci tregci zabezpieczenia z ustawq Pzp oraz w celu
uzgodnienia termin0w obowiqzywania zabezpieczenia z uwzglQdnieniem zapis6w projektu umowy;

c) wykaz os6b zatrudnionych na umowg o pracA wykonujqcych czynno6ci pzy realizacri
zam6wienia wskazane p%ez zamawi4qcego w opisie przedmiotu zam6wienia.

d) kopig oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajAcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzaneJ z
przedmiotem zamowienia, na kwotg minimum 200.000 zl, wraz z dowodem uiszczenia nale2nych
skladek. Ubezpieczenie powinno by6 wazne Wzez caly okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy
ubezpieczenie bedzie wygasae w trakcie realizacji umowy wykonawca dolqczy o6wiadczenie, mocq
kt6rego zobowiqze sie do przedluzenia ubezpieczenia po jego wygaSnieciu
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poLKowtcE Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.

t I serce do Srodowiska ul. D4browskiego 2,59-100 polkowice

3) Pozostale oferty uzyskaly punkty:

Oferta nr 2 zlozona ptzez .

Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe HYDROTERM M. Dobroskok, M. Krzeszowski Spj,
59-101 Polkowice: ul. Przemkowska 55
Cena kosztorysowa oferty brutto: 134 978,47 zl
Okres udzielonej gwarancji jakosci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
( 95 691 ,69/ 134 978,47) x 100x60 % = 42,53 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancji Jakosci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 82.53 okt

Oferta nr 4 zlozona ozez :

Przedsigbiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o.
59-220 Legnica , ul. Jawozyfska 254
Cena kosztorysowa oferty brutto: 134 436,40 zl
Okres udzielonej gwarancji jako5ci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
(95 691,69/ 134 436,40) x 100x60 %= 42,71 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancji jakosci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 82.71 okt

Zgodnie z art, 27 ust, 2 ustawy Pzp prosimy o niezwtoczne potwierdzenie otrzymania

niniejszego pisma na e-mail: w,czekajlo@pgm-polkowice.com.pl
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erzedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.

ul. o4browskiego 2, 59-100 polkowice

1) Synbol klienta 001179

PrzedsiQbiorstwo Budownictwa lnzynieryjnego EKO-BAU Sp. j. E. Fiedot

L. dz. PP/.. ..... . /ew.Q+6AlXllf.D

2) Symbol klienta 000705

PrzedsiQbiorstwo Handlowo-Uslugowe HYDROTERM M. Dobroskok, M. Krzeszowski Sp.j.
59-101 Polkowice; ul. Przemkowska 55\ . t, - | ,l

e-mail: biuro@hvdroterm.net.pt L. dz. PP/................r ewt qlrc? 
111 llt

67-222 Jerzmanowa, ul. Sp6ldzielcza 2a
e -m a i l : i2!s@ e Lg:bp!. ca0&!

3) Symbol klienta 011508

HYDRO SYSTEM Hubeft Sychowicz
59-160 Radwanice; Buczyna 6/1
e-ma il : h u beft . s@interia. eu L. dz. pp/... . ......, r*, .q\pll(91pa-.

v

L. dz. pp/................r pw. k\&9..fr{ l,b

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

Xontol
Sanlande. Bank Polska Sp6lka
Akcyjna O/Polkowice
nr konla
94 10902r0S 0000 0005 5000 0085

4) Synbol klienta 009241

Przedsiqbiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Me!ioracji Sp. z o.o.
59-220 Legnica , ul. Jaworzyhska 254
e-m a i I se kreta ri at@pbsi m. pl

Mteisllu,
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PrzedslebioGtwo Gospodarki
Miejsklej Sp. z o.o.
ul Dabrowskrego 2. 59-100 Polkowice

Kapital Zakladowyl
137 889.300 PtN

Sqd Rejonowy dla Wfociawra
Fabrycznej
we Wroclawiu lX Vwdzjal
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Nrme. KRS 00000743!7
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