Brzeźnio, dn. 07.10.2013r.

Nz. R.271.10.2013
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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
niniejszym informuję, że w prowadzonym przez
Gminę Brzeźnio z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Gozdy, Ostrów
i Wierzbowa Gmina Brzeźnio
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę –
Sidrog sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszą
cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą 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, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o., Czartki 60, 98-200
Sieradz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 87,10 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów 87,10 pkt

2) Sidrog sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 100,00 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt

3) „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170
A, 98-200 Sieradz
Wykonawca wykluczony z postępowania.
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Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania wykluczono jednego z Wykonawców:
„Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska
170 A, 98-200 Sieradz
Uzasadnienie prawne wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych
uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
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 żądał następującego dokumentu:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca do złożonej oferty nie załączył w/w informacji Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy w stosunku do członków zarządu: Pana Krzysztofa Tomasza Karbowiaka i Pana Jarosława Marcina Karbowiaka. W związku
z powyższym na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wezwał w/w Wykonawcę do złożenia w/w dokumentu w stosunku do w/w osób.
W/w dokumenty i wyjaśnienia Wykonawca zobowiązany był złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2013 roku do godz. 12.00 (poniedziałek) w sekretariacie Urzędu
Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, I piętro, pokój nr 17.
Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia jednak nie załączył dokumentów do
złożenia, których został wezwany. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wójt Gminy
/-/ mgr Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego
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