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Wąchock, dnia 16.11.2009 r.

GMINA WĄCHOCK

BGK-2212/h/05/2009

WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowy nadzór inwestorski
nad wykonaniem zadania o nazwie „Budowa hali sportowej przy
Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz
z zagospodarowaniem jej otoczenia”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   Działając  zgodnie  z  art.  92  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający – Gmina Wąchock

uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania

o nazwie „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm.

Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”, za najkorzystniejszą ofertę została

uznana oferta złożona przez:

P. Annę Morusiewicz
APM USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE
25-312 KIELCE, UL. WARSZAWSKA 34 lok. 109

Ww. oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, spełnia wszystkie warunki
udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą ocenę w wymaganym kryterium, którym była
„cena” i uzyskała 100 pkt.

Jednocześnie informuję o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert:

Numer
oferty

Nazwa, siedziba
 i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Inwestycji i
Budownictwa  w  Kielcach  Sp.  z  o.o.,
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

46,92
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Oferta nr 2 Zakład Obsługi Inwestycji EKO
INWEST Krystyna Wiorek, 25-375
Kielce, ul. Wojska Polskiego 51
lok. 267

71,76

Oferta nr 3 Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT
ŚWIĘTOKRZYSKI” 25-520 Kielce,
ul. Targowa 18

51,37
Oferta  nr  5  APM  Usługi  Inżynierskie  i

Kosztorysowe Morusiewicz Anna
25-312 Kielce, ul. Warszawska 34
lok. 109

100

Ponadto Zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących
Wykonawców:

Numer
oferty

Nazwa, siedziba
 i adres Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta nr 4 ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta
Piasecka ul. Szczęśliwa 16 05-092
Łomianki

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy-  Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy:
Zamawiający  pismem  z  dnia  10  listopada  2009  roku  wezwał
Wykonawcę który w określonym terminie nie złożył wymaganych
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu do ich złożenia, tj.:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej.
.2)Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował

Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
z załączonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających, że
osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane
w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej,

   b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

   c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
   oraz aktualne zaświadczenia tych osób potwierdzające ich

członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego, wzór
wykazu załączony do specyfikacji.

3) Wykaz należycie wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -   w  tym
okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu
nadzoru inwestorskiego nad budową obiektu kubaturowego
w zakresie budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego,
oświatowego, hal widowiskowo-sportowych, a także budownictwa
obejmującego jednocześnie kilka ww. funkcji, z podaniem ich
wartości,  przedmiotu  oraz  dat  i  miejsca  wykonania  oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane  należycie  (referencje).  Wskazane  w  wykazie,  punkt  7,
osoby powinny przedstawić doświadczenie w prowadzeniu nadzoru
przy  wykonywaniu  jednego  z  ww.  obiektów  na  stanowisku
inspektora nadzoru inwestorskiego wg wymaganych branż tj.
budowlanej, elektrycznej i sanitarnej (wzór załączony do
specyfikacji).

Wykonawca w wyznaczonym terminie do dnia 12 listopada 2009 roku
nie złożył ww. dokumentów.

W związku  z  powyższym zgodnie   z  art.  24  ust.  4  ustawy  –  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze
zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za
odrzuconą.
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