URZĄD MIASTA
84-140 JASTARNIA, ul. Portowa 24
tel. (0-58) 675-19 - 99, fax 675-21-76
e-mail: jas_bor@poczta.onet.pl

Nr sprawy 271.10.2015IH

Jastarnia, dnia 14 kwietnia 2015 r.

TABLICA OGŁOSZEŃ
URZĘDU MIASTA JASTARNIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata obejmująca projekt:
„Przebudowa odcinka drogi ul. Sosnowej w Juracie”
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Urząd Miasta Jastarni informuje
o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości
Jurata obejmująca projekt: „Przebudowa odcinka drogi ul. Sosnowej w Juracie”
I.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

ZOMBRUK ADAM PŁOCKI
UL. SPÓŁDZIELCZA 7
84-240 REDA
Oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 57 700,69 zł brutto oraz udzielającą
Zamawiającemu 4 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Uzasadnienie wyboru
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów z ofert badanych.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy po dniu 20.04.2015 r.
• Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty w oparciu o kryteria oceny ofert
zamieszczone w SIWZ otrzymali następującą liczbę punktów:

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium
„Cena brutto"

Liczba punktów
w kryterium
„Termin
gwarancji"

Łączna
liczba
punktów

2.

ABRUKO SP. Z O.O.
UL. GDAŃSKA 78
84-120 WŁADYSŁAWOWO

82,22

5

87,22

4.

ZOMBRUK ADAM PŁOCKI
UL. SPÓŁDZIELCZA 7
84-210 REDA

95

2

97

Nr
oferty

II.
Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuję, iż w postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez BUILD Sp. z o.o.;
ul. Szeroka 15B, Lipusz oraz ofertę nr 3 złożoną przez P.H.U KSK COLOSEUM Katarzyna
Kiedrowska; ul. Uczniowska 10, 84-242 Kębłowo.
Oferta Wykonawców: BUILD Sp. z o.o. oraz P.H.U KSK COLOSEUM Katarzyna
Kiedrowska zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust 4 który stanowi: „Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
III.
Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wyklucza firmę BUILD Sp. z o.o.; ul. Szeroka 15B, Lipusz oraz firmę P.H.U KSK
COLOSEUM Katarzyna Kiedrowska; ul. Uczniowska 10, 84-242 Kębłowo z prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych „Z postepowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania
warunków udziału w postępowaniu”.
Wykonawca BUILD Sp. z o.o. w ofercie z dnia 1 kwietnia 2015 r. nie załączył kopii
poświadczenia kierowników robót o przynależności do właściwej terytorialnej dla miejsca
zamieszkania izby zawodowej wraz z wymaganym aktualnym ubezpieczeniem od
odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający wezwał w dniu 8 kwietnia 2015 r. Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń,
dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów, wyznaczając termin
złożenia dokumentów w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.04.2015 r. godz. 12:00.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów, czym potwierdził, iż oferta
nie odpowiada treści SIWZ.
Wykonawca P.H.U KSK COLOSEUM Katarzyna Kiedrowska w ofercie złożonej dnia
1 kwietnia 2015 r. nie dołączył do kosztorysu ofertowego zestawienia: robocizny, materiałów
i sprzętu oraz złożył dokumenty w formie kopii lecz nie potwierdził ich za zgodność z
oryginałem.
Zamawiający wezwał w dniu 8 kwietnia 2015 r. Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń,
dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów. Wykonawca uzupełnił
jedynie część dokumentów tj. drugą stronę zaświadczenia naczelnego urzędu skarbowego
oraz drugą stronę decyzji nr 178/Gd/99. Zamawiający uznał, że Wykonawca nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu.
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