
[ItElsKrE PRZEDSEBIORSTWO*""*tAt6* 
"* 

*^q, r" ,ooo4ut*aH sp.zo'o.
ul. Parzqczewska 29 /35, 99'2OO Poddqbice(.Q',":1:!:,:.Konlo: 86 9263 0000 0000 2958 2000 0001 hiipJi mpwik'poddeblca p /

Tel.fax (43)678-43-66 KRS Lod: 0000176772 N P 828'000-18-02 REGON 730340819

Numer sprawy; 77 51112014 Poddebice, dnia 15.01.2015 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn ,,Pzebudowa stacii uzdatniania
wody w Niewieszu"

'1. Dzialajac na podstawie art. 92 ust. 'l pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien
publicznych (Dz. U. z 2013 t. poz. 907 z Po^n. zm.) zamawiajacy inforrnuje, 2e w prowadzonym
postepowaniu wybrano do realizacji zam6wienia najkozystniejszq oferte nr 3 zlozanq przez
Wykonawcei

,,WODNER ll" Kazimiez Zurawski
Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice
NtP 828-109"70-81

2. Uzasadnienie wyborui
Kryterium oceny i jej znaczenie: a) cena - 95 %

b)termin wykonania 5%
Wybrany Wykonawca ztozyi najkorzystniejszq oferte w oparciu o kryterium ceny i kryterium terrn nu
wykonania oraz spelnil warunki okreslone w Specyfikacji lstotnych Warunk6w zambwienta ataz
ustawie Pzp.
Wybrany wykonawca obowi4zany jest skontaktowai sie z zamawiai4cym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 2'1.0'1.2015 r.
Podstawq prawne dokonanego wyboru jest art. 91 ust. '1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postepowaniu zlozono nastepujece oferty:

Oferta Nr 1

HYDRO-MARKo Sp. z o.o. SP.K.
63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego '139

l1056 uzyskanych punkt6w: cena - 78,17, termin wykonania - 5,00.
Leczna ilod6 uzyskanych punkt6w - 83,17

Oferta Nr 2

WATERTECH Dorota Gzelak - Kowalczyk
ul. Switezianki '16.91-496 L6dz

Oferta wykluczona

Oferta Nr 3

,WODNER ll '  Kazimierz Zurawski
Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice

l1056 uzyskanych punktow: cena - 95.00, termin wykonania - 5,00.
Lqczna ilo56 uzyskanych punkt6w - 100,00



3. Wykonawcy wykluczeni z postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego:

Oferta Nr 2

WATERTECH Dorota Grzelak - Kowalczyk
91-496 L6d2, ul. Switezianki 15

Wykonawca zostal wykluczony na podstawie art 
-24 

ust "^pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznra

2OO4 toku - Pfawo zam6wie6 publicznych (Dz. lJ. 22013 t., poz. 907 z p62n zn.) z postepowania

o ua.ieteni" zam6wienia publicznego Zgodnie z art 26 ust 2b Wykonawca moze polegac na

wiedzy i dogwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonanla zamowlenla'

.aoin6S"iacir finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru
pi"**go lq".a"V"n go; nimi stosunk6w Wy'konawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni'

zar"",, i-4qcimu,' i2 bedzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zam6wienia'

w szczejOtno6,ci pzedst;wiajec w tym celu pisemne zobowiezanie tych podmiot6w do oddanra mu

Jo cysiozycjl niezbqdnych 
- 
zasob6w na potzeby wykonania zam6wienia W ninieiszym

postqpowaniu- pomigdzy wykonawcq, a firma PHU "JA-MAR" 
Jacek Przestrzelewski nie powstanre

!"J"-ri tto"rn"i, przy wytonywaniu iam6wienia co wynika wprost z zapis6w oferty firmy Watertech

iak iz wviasniei zloronych zamawiajqcemu Pismem z dnia 2 stycznia 2015 r' zamawiaj4cy wezwal

"Vfonri'.e 
do zlozenL wyjasniei- wetpliwosci jakie powstaly w toku badania zlo2anei ptzez

ii,',it"" oLrtv t.n. wyjasnienia w jakiej CzQsci zam6wienie bedzle realizowane przez podmiot kt6ry

uJostgpnia zisoUy, 6lo: na czym bgdzie polegalo udostepnrenie zasobow Pismem z dnia 7

itvon]i zors r wykoriawca wsiazat, ' iz zam6wienre "zrealzu1emy 
sami' zgodnie z S 1 ust 6

ii.i7l.ei."n" prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 tutego 2013 r w sprawie rodzajow dokument6w

laftn nioze 24dad zamawiajacy od wykonawcy, otaz.fotm' w jakich te dokurnenty moge byc

ikadane 1 Dz. U. 2103, poz. 231) korzystanie z zasob6w to gwarancja rzeczywistego dost9pu do
zasob6w oraz ustalenie sposobu wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcQ
charakteru stosunku, jaki bQdzie laczyl wykonawcQ z innym podmiotem zakresu i okresu udzialu
innego podmiotu pzy wykonywaniu zam6wienia Samo wykazanie referencji i oswiadczenie 2e

refe6ncje zostanq oddarie wykonawcy i nie pozwala uznac, i2 warunek udzialu w postQpowaniu

zostal spelniony.
2godnie z art. 24 ust.2 pkt.4 Pzp ofert? Wykonawcy wykluczonego z postepowania uznale

sre za oo|zucon+' 
Od wykluczenia oraz odrzucenia oferty Wykonawcom przysluguja srodki ochrony prawnej

okre6lone w ustawie z dnia 29 stycznia 2OO4 roku Prawo zam6wieli publicznych \Dz U z 2013 |
poz. 907 z 062n. zm.) - dzial VI ,.Srodki ochrony prawnej'

Otrzymuje:

1. HYDRO-MARKO Sp. z o.o. SP.K.
63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego '139

2. WATERTECH Dorota Grzelak - Kowalczyk
ul. Switezianki 16, 91-496 i-6d2

3. ,,WODNER ll" Kazimierz Zurawski
Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice Mictra, Srogfosz


