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Brzeźnio, dn. 02.07.2010r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

Nz. R-341/6/10 

 

Zawiadomienie  
o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, Ŝe w prowadzonym przez  
Gminę Brzeźnio 

z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.:  

 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKA CJI TECHNICZNYCH 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY OC ZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
ETAP I: Q śrd = 275 m 3 /d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 

NA DZIAŁKACH NR 198/1 i 198/2 
 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 5 złoŜoną przez Wykonawcę –  
Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych „PRO-IN-MAT”,  

ul. Ujejskiego 12, 33-100 Tarnów 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najko-
rzystniejszą cenę, a w związku z powyŜszym uzyskała najwyŜszą liczbę punktów w wyniku 
oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe w niniejszym postępowaniu złoŜono następujące ofer-
ty: 

Oferta Nr 1.  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., ul. Gajowa 99,  

85-717 Bydgoszcz 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 47,57 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 47,57 pkt 
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Oferta Nr 2. ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

 

Oferta Nr 3. Przedsiębiorstwo InŜynierii Sanitarnej „MEKOR”, ul. Zabłockiego 10/8,  

62-200 Gniezno 

 
Wykonawca wykluczony z postępowania. 
 
Oferta Nr 4.  Firma Budowlana BIO-SYSTEM, ul. Jedności Narodowej 13 B,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 57,82 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 57,82 pkt 

 

Oferta Nr 5. Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych  

„PRO-IN-MAT”, ul. Ujejskiego 12, 33-100 Tarnów 

 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 100,00 pkt  

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

Oferta Nr 6. Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze BIOPROJEKT 
Grzegorz Jaśki, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica 

 
 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  85,00 pkt  

Łączna liczba otrzymanych punktów  85,00 pkt 

 

Oferta Nr 7. Pracownia InŜynierii Ochrony Środowiska  Dr inŜ. Kazimierz 
Stefanowski, ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz 

 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  59,03 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów  59,03 pkt 

 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, Ŝe  
z postępowania wykluczono 2 Wykonawców. 
Są to następujący Wykonawcy: 
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1. ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź 
 
Wykonawca ten zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych został wezwany do 

złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust 1. 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1) Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający Ŝądał: 

„Wykonawca musi wykazać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną 
zrealizowaną dokumentację projektową budowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni 
ścieków o przepustowości minimum: 275 m3/d” oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.” 

 

Ze złoŜonych przez Wykonawcę dokumentów (wykaz wykonanych usług oraz referencji) po-
twierdzających doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni 
ścieków nie wynikało jakiego rodzaju jest to oczyszczalnia. Czy Wykonawca ma doświadczenie 
w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ście-
ków? Zamawiający Ŝądał, aby rodzaj oczyszczalni podać w załączniku nr 5 Rodzaj i zakres za-
mówienia. 

Zamawiający poinformował Wykonawcę, Ŝe jeśli przedstawione przez niego dokumenty 
dotyczące doświadczenia nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu Wyko-
nawca powinien załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowa-
niu czyli doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy mechaniczno – biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum: 275 m3/d” oraz załączyć dokument 
potwierdzający, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, a takŜe załączyć 
do oferty załącznika nr 5 – WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT 
USŁUG, z którego będzie wynikać spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 

 

2) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia 
Wykonawca zobowiązany był w załączniku nr 6 do siwz WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH 
DO REALIZACJI ZADANIA w miejscu informacja o podstawie dysponowania osobą Wyko-
nawca wskazał na podstawę dysponowania, natomiast nie napisał czy „dysponuje” czy będzie 
dysponował” w/w osobami. W/w sytuacja dotyczyła wszystkich czterech projektantów.  

JeŜeli Wykonawca „będzie dysponował”, czyli będzie polegał osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi sto-
sunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany był udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych za-
sobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Czyli Wykonawca zobo-
wiązany był załączyć do oferty pisemne zobowiązania projektantów, którymi będzie dyspono-
wał, a w danej chwili nie dysponuje. 
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W/w Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp został wezwany do uzupełnienia brakują-
cych dokumentów w terminie do 30 czerwca (środa) 2010 roku do godz. 10.00. w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, I piętro, pokój nr 17. 
Wykonawca ten w wyznaczonym terminie nie złoŜył wymaganych przez Zamawiającego doku-
mentów, w związku z powyŜszym komisja przetargowa stwierdziła, Ŝe w/w Wykonawca podle-
ga wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4. 
 
 
 
2. Przedsiębiorstwo InŜynierii Sanitarnej „MEKOR”, ul. Zabłockiego 10/8, 62-200 Gniezno 
 
Wykonawca ten zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został wezwany do 

złoŜenia dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
1) W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający Ŝądał 
następujących dokumentów: 
a) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewi-
dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcze-
śniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zale-
ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, ze 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawio-
nego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 
PowyŜsze zaświadczenia Wykonawca przedstawił na spółkę cywilną, natomiast brak  

w ofercie powyŜszych zaświadczeń na poszczególnych wspólników, którzy tworzą spółkę cy-

wilną, a są osobami fizycznymi. Oferta złoŜona przez spółkę cywilną jest ofertą wspólną wspól-

ników spółki, z których kaŜdy samoistnie odpowiada za zobowiązania spółki, kaŜdy  

z nich ma zarejestrowaną własną działalność.  

Wspólnicy spółki cywilnej swoje składki ZUS, itp. odprowadzają na swoje NIP. Jeśli zatrudniają 
pracowników, składki te odprowadzane są na NIP spółki cywilnej. Zasadnym jest więc złoŜenie 
zaświadczeń na wspólników i spółkę. 
W związku z powyŜszym zamawiający wezwał do uzupełnienia przez wykonawcę zaświadczeń 

wymienionych w punkcie a) i b) na poszczególnych wspólników spółki cywilnej.  
 
W/w wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp został wezwany do uzupełnienia brakują-
cych dokumentów w terminie do 30 czerwca (środa) 2010 roku do godz. 10.00. w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, I piętro, pokój nr 17. 
Wykonawca ten w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoŜył wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów, w związku z powyŜszym komisja przetargowa stwierdziła, Ŝe w/w 
Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4. 
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Zamawiający zawiadamia, Ŝe na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
z postępowania nie odrzucono Ŝadnej oferty. 

 
Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych za-

wrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niŜ 5 dni 
od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o termi-
nie i miejscu podpisania umowy. 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  
29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz  
z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, z późn. zm.)  art. 179-198 – Dział VI „Środki ochrony praw-
nej”. 
 
W związku z zapisem zawartym w siwz Nz. R-341/6/10 na  

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKA CJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY OC ZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

ETAP I: Q śrd = 275 m 3 /d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 
NA DZIAŁKACH NR 198/1 i 198/2 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca 
się do Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania zawiadomienia. 

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia poprzez odesłanie 1 strony 
otrzymanego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne zawiadomienie dnia 
……………….. pieczęć i podpis przyjmującego. 

 

 

 

 
 Wójt Gminy 

 /-/ Dorota Kubiak 
  Kierownik Zamawiającego 

 

 


