
 
 
                                        OGŁOSZENIE 
                                       o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zawiadamia, że wyniki postępowania    
 przetargowego prowadzonego pn. „ Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie   
 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności  
 155 940 m3 ( kwatera nr 1 ) ”. Numer sprawy: 249044-2014 przedstawiają się następująco: 
 
 Do w/w postępowania złożono 5 ofert: 
 
     1. Oferta nr 1:  „ECO-TEAM” Sp. z o.o. sp.k. ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa.  
         Cena netto ( bez VAT ):  4.448.400,00 zł 
         stawka podatku VAT: 23%    
         Cena brutto ( z VAT ):    5.471.532,00 zł 
         Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała  69,78 pkt 
 

2. Oferta nr 2:  Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. ul. Matemblewska 27, 80- 283 Gdańsk. 
 

         Oferta na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –  
         Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami została odrzucona z postępowania  
         przetargowego z uwagi, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
         Zaoferowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego  
         określonym w siwz. Zamawiający w rozdziale 14 siwz ( Opis sposobu obliczenia ceny ) wskazał, że cenę  
         oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej a załączony do oferty kosztorys został sporządzony  
         metodą kalkulacji uproszczonej a więc treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków  
         zamówienia.  
         W niniejszym postępowaniu wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, a w razie  
         kosztorysowego charakteru wynagrodzenia umownego sporządzenie takiego kosztorysu zgodnie z treścią  
         siwz w formie kosztorysu szczegółowego, jako elementu treści składanej oferty staje się obiektywną  
         koniecznością, skoro rozliczenie wykonanych robót ma nastąpić na podstawie obmiaru i cen jednostkowych  
         poszczególnych pozycji robót podstawowych.    
         Kosztorys ofertowy stanowiący treść oferty nie podlega uzupełnieniu. Uzupełnieniu podlegają wyłącznie  
         dokumenty potwierdzające spełnianie warunków podmiotowych i przedmiotowych, określone w  
         rozporządzeniu w sprawie dokumentów. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 26 ust.3 ustawy Pzp  
         Zamawiający może wezwać do uzupełnienia pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń, które  
         potwierdzają spełnianie:  
      ● warunków udziału w postępowaniu,  
      ● wymagań dotyczących oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. 
         Katalog dokumentów na potwierdzenie tych danych został określony rozporządzeniem prezesa Rady  
         Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od  
         Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokument stanowiący treść oferty, jakim  
         jest kosztorys, nie mieści się w katalogu z rozporządzenia. Nie może on zatem podlegać jakimkolwiek  
         negocjacjom czy uzupełnieniu na etapie oceny i badania ofert.   
 
     3. Oferta nr 3:  Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica. 
         Cena netto ( bez VAT ):  3.104.268,00 zł 
         stawka podatku VAT: 23%    
         Cena brutto ( z VAT ):    3.818.249,64 zł 
         Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 100 pkt 
 

4. Oferta nr 4:  PROBUD Jarosław Dąbrowski ul. Soplicy 19, 97- 500 Radomsko. 
          Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24  
          ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi, iż na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26  
          ust. 3 nie przedłożył dowodów potwierdzających czy roboty ujęte w załączonym do oferty wykazie  
          ( załącznik nr 4 do siwz ) zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane  
 



 
          zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z przepisem § 1 ust. 2   
          rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  
          może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  
          ( Dz.U.2013, poz. 231 ). 

      Dodatkowo złożone na wezwanie Zamawiajacego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu  
      Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że  
      Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  
      uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  
      wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  
      przed upływem terminu składania ofert jest datowane na dzień 20.08.2014 r. i potwierdza, że nie  
      ujawniono zaległości w opłaceniu składek według stanu na dzień 20.08.2014 r. tj. po upływie w którym  
      upłynął termin składania ofert – 12.08.2014 r. Zatem uzupełnienie zaświadczenia może dotyczyć wyłącznie  
      dokumentu wydanego przed upływem terminu składania ofert, nie wcześniej jednak niż trzy miesiące przed  
       tym terminem.    

          Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się za  
          odrzuconą ( art. 89 ust.1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ). 
 

5. Oferta nr 5:  PHU RAD BUD Zimoch Włodzimierz ul. Ignacego Krasickiego 107, 97-500 Radomsko. 
         Cena netto ( bez VAT ):  3.980.499,51 zł 
         stawka podatku VAT: 23%    
         Cena brutto ( z VAT ):    4.896.014,40 zł 
         Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 77,99 pkt 
 
         Zamawiający dokonał wyboru oferty przedstawionej przez:   
         Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica.                        
 
 
 
         Radomsko 29.08.2014 r. 
 
                                                                                                                P R E Z E S 
                                                                                                                       Zarządu Spółki 
                                                                                                                               /  —  / 
                                                                                                                     Wiesław Kamiński    
 


