Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

Poznań, dnia 11.05.2017 r.

RDW.KS.2.271.12-3/17

INFORMACJA O OFERTACH

Nr oferty

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na drogach wojewódzkich nr 323,
była DK 5, na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie na 2017 rok ofertę złożyli
następujący wykonawcy:

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz
adres wykonawcy

peryferia
Lisewo 2B,
01 62-310 Pyzdry
NIP 617-18-44-736,
REGON 301239314
INFRAKOM KOŚCIAN
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
02
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
NIP 698-18-38-791,
REGON 361837391

Cena C [zł]

Obliczenie pkt w kryterium:
Cena – 60 pkt

Czas
reakcji (CR)

Obliczenie pkt
w kryterium:
Czas reakcji (CR) –
0, 10, 20 pkt

Ilość dni roboczych
na wykonanie jednego
zlecenia
(zlecenie od 500 m2
do 1000 m2) (ID)

Obliczenie pkt w kryterium:
Ilość dni roboczych
na wykonanie jednego
zlecenia
(zlecenie od 500 m2
do 1000 m2) (ID) –
0, 10, 20 pkt

Razem liczba
pkt.
C+CR+ID

135 792,00 zł
OFERTA ODRZUCONA

3 dni
15 dni
162 114,00 zł

OFERTA ODRZUCONA

3 dni
15 dni

Postępowanie zostało unieważnione
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2016 r. – Prawo zamówień
publicznych – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.
Informujemy, że firma peryferia, Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry, NIP 617-18-44-736,
REGON 301239314 została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych: z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczył Formularz 3.4. zawierający
zobowiązanie Podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
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na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten nie spełniał warunków określonych
w pkt 9.4. SIWZ dot. informacji dla Wykonawcy polegającego na zasobach innych
podmiotów. Zgodnie z zapisami SIWZ w odniesieniu do warunków dot. doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują
roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Podmiot,
który zobowiązał się do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia w zakresie „wiedza i doświadczenie”, oświadczył, że udostępnia Wykonawcy
ww. zasoby w zakresie „konsultacje i doradztwo”. Zamawiający wezwał Wykonawcę
do złożenia wyjaśnienia przedmiotowego formularza. Wykonawca w wyznaczonym terminie
nie udzielił wyjaśnienia. Ponadto na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. Wykonawca nie udzielił
odpowiedzi na powyższą prośbę.
Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych: ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą i odrzuca się ją.
Oferta złożona przez firmę: INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan,
NIP 698-18-38-791, REGON 361837391 została odrzucona z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych:
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów na potwierdzenie
spełnienia warunków Zamawiającego, poinformował, że nie będzie dysponował siłami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych: ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą i odrzuca się ją.

