Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
Namysłowska44
46.081Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Wielki dnia:20 12-09- |9

Pismo: ZP .271.442.2012.19

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszejoferty
W nviązku z zakonczeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej ofeĘ w
procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia f9 stycznia 2004 roku Prawo Zam1wień
Publicznych(tekstjedno|iĘ:Dz.U. zf0I0 r. Nr 113,poz.759)w trybie przetarg nieograniczonyna:
Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach prry ulicach:.Jagiełly' Chopina, Wąska oraz wykonanie
1l' szt. dodatkowych przyłączy na istniejącej sieci
informuj emy, iz najkor zystni ejszą o fe rtę złoĘła fi rma :
KELVIN

Sp. z o. o.

Jana III Sobieskiego 413
43-300 Bielsko-Biała
na:
Budowa sieci cieplnej w Czarnow6ach przy ulicach:.Jagiełly,Chopina, Wąska oraz wykonanie l 1
szt. dodatkowych pr4'łączy na istniejacej sieci
za cene I f66 735.04 zł
Uzasadnienie wyboru:
oferta zawieraŁanajkorzystniejszą cenę spośródofert nie podlegającychodrzuceniutj. If66735,04 zł
brutto (wybrana oferta otrzymałamaksymalna|iczbę punktów tj. 100 %o),ofertaznajniŻsząceną
oraz spełniawsrystkie warunki określoneprzezzamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
ch ofert
Sffeszczenie oceny i porównani a zt'oŻony

Nr
te
ma
tu

Nazvra i adres
wykonawcy
(Nr ofeĄ)

Cena (koszt)

Razem

I

KELVIN Sp. z o. o.
JanaIII Sobieskiego413
43-300Bielsko-Biała
(6)

100,00

100,00

1

Energy lnvest. Group *
Enersv Invest.Sp (lider:

94,f2

94,2f
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ENERGY INVESTORS
Sp.z o.o.Biuro
Techniczno-Handlowe)
.Warszawv
Powstańców
2I
05-500Piaseczno
(1)
Przedsiębiorstwo
RURBET Sp. z o.o.
k/Opola
46-021Brzezie

1
I

(s)

PPUH "WATEX"Sp. z
o.o.
Baczyńskiego1
35-fI0 Rzeszów
(3)
NTG GAWORSKI
JarosławGaworski
Grodkowska56
48-300Nysa
(7\
ECO SerwisSA
Harcerska15
4 5 - 1 1 8O p o l e
G\

I

I

1

8r,75

81,75

8 0 , 17

80,1
7

7r ,f0

7r,fo

7r ,03

.II,O3

W toku postępowania odrzucone zostaĘ następująceoferty:

Lp.:

Nr oferĘ' naŻvIai adres
wvkonawcv:

Uzasadnienie od rzucenia ofertv:
Art. 89. ust.1 pkt 6
Zarnavtiający odrzuca ofertę , jeŻe|i za'wiera błędy w
obliczaniu ceny
Uzasadnienie :
Nie uwzględniono w kosztorysie ofertowym przyłącza do
w Dobrzeniu Wielkim przy
budynku mieszkalnego
ul.Opolskiej 16 dz.nr 1365130f.

2
''FITTING''

I

Powyższy brak w ofercię nie podlega poprawieniu na
podstawie art.87 ust'2 ustawy Pzp. Za omyłkę rachunkową
PrzedsiębiorstwoInżynierii można uznać, błąd w zakresie działań matemaĘcznych,
Sanitarnej
prowadzących
do uryskania
błędnego wyniku np'
Fabrycznaf-4
czrym
sumowania poszczególnych
wańości, przł
53-609Wrocław
poprawieniu podlega tylko omyłka maJąca charakter
ocryrvisty. Tymczasem wadliwośó ofeĄ polegała nie na
uzyskaniu błędnegowyniku działania matemaĘcznego, ale
na wystąpieniu braków w treścioferĘ.
Zamawiający nie ma podstaw do skorzystania z regulacji
art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp w sl.tuacji stwierdzenia w
kosztorysie ofertowym braków w wycenie poszczególnych
pozycji, jeślicena ofeńowa ma charakterkosŹorysory, aZ
treści ofertv nie soosób wwvieśćiakie wartościna|ęŻałoby
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prZy pisac po szczę go|nym p ozycj om.
Art. 89. ust.1 pkt 6
ZamawiĄącv był zobowiązany odrzucić Państwa ofertę z
następującegopowodu:
Aft. 89. ust.l pkt 6
Zamavtiający odrzuca ofertę jezeli
obliczaniu ceny.

L

8
DDtherm Sp. z o.o.
Powstańców Śl.9
47-lTl Rozmierka

zawiera

błędy w

Uzasadnienie:
W kosztorysie ofeńowym w poz. 68 montaż zaworów
spawanych o średnicy nominalnej f5 mm na ciśnienie
nominalne do f.5 MPa- zawór odcinający kulowy z
końcówkami do wspawania śrf5 mm zostaĘ wjcenione 4
szt. W przedmiarze robót zaŁączonym do specyfrkacji
istotnych warunków zamówienia obmiar tej pozycji
wynosił 5f sń.
Powyższy brak w ofercie nie podlegał poprawieniu na
podstawie art.87 ust'2 ustawy Pzp, Za omyłkę rachunkową
moŻna uznaó błąd w zakresie działań matematycznych'
prowadzący do uzyskania błędnegowyniku

Zamavtiającv wykluczył z po stępowania :

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

Na podstawie art. 92 ust.l pkt.4 zgodnię z art. 94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamowtenia
publicznego będzie zawarta w terminie nie krótsrym niż 5 dni od dnia przesłaniazawiadomienia o
wyborze oferty.
Jednocześnie zawiadamiamy, ii wobec czynności podjętych prZęZ zamawiającego w toku
postępowania mająPaństwo prawo wnieśó odwołanie w terminach i formie określonychw art. 180
ustawy Prawo Zamowień Publiczrrych.

,róbeI
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