Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

Poznań dnia, 30.05. 2016 r.

RDW.CZ.271-76/16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr oferty

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje ,że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drogach wojewódzkich 181,309,
177 na terenie działania RDW Czarnków oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1

2

3
4

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

ATA TECHNIK
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
Os. Cechowe 31 , 64-840 Budzyń
Konsorcjum Firm:
P.U.H. „REDON” Andrzej Trudziński
89-100 Nakło n Not. ,ul. Karnowska 3,
REDON Nakło Spółka z o.o.
89-100 Nakło n Not. ,ul. Karnowska 3
S-Probud Logistic Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8,73-110 Stargard
S-Probud Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8,73-110 Stargard

Cena
C (zł)
czas reakcji
Cr
1,2,3,4,5,6,7
dni

Obliczenie
pkt w
kryterium
cena

163676,10 zł
3 dni
156271,50 zł
1 dzień

Obliczenie
pkt w
kryterium
czas reakcji

Razem
liczba
pkt

Oferta odrzucona

156271,50/
156271,50x
x93= 93 pkt

201412,50 zł
2 dni
214204,50 zł
2 dni

1 dzień7 pkt

100

Oferta odrzucona
Oferta odrzucona

W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy:
Konsorcjum Firm
P.U.H. „REDON” Andrzej Trudziński
89-100 Nakło n Not. , ul. Karnowska 3,
REDON Nakło Spółka z o.o.
89-100 Nakło n Not. , ul. Karnowska 3
za cenę brutto: 156 271,50 zł
słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 50/100 złotych
Uzasadnienie wyboru oferty : jedyna ważna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu
Jednocześnie informujemy ,że Wykonawcy:
1. S-Probud Logistic Sp. z o.o. , ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard ,
2. S-Probud Sp. z o.o. , ul. Rzeźnicza 6-8,73-110 Stargard
3. ATA TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. , Os. Cechowe 31 ,
64-840 Budzyń
zostali wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.
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Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców , którzy nie wykazali spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z treścią p. 7.2.1 SIWZ Wykonawcy :
1. S-Probud Logistic Sp. z o.o. , ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard ,
2. S-Probud Sp. z o.o. , ul. Rzeźnicza 6-8,73-110 Stargard
winni przedłożyć informację o dostępnym sprzęcie („Potencjał techniczny”) wymaganym dla
realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzającą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jednocześnie zgodnie z treścią p. 7.2.2 SIWZ wymienieni Wykonawcy winni przedłożyć
informację o osobach , przewidzianych do wykonania zamówienia („Potencjał kadrowy”) w
zakresie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
drogowymi lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń oraz przynajmniej jednym
pracownikiem posiadającym uprawnienia do kierowania ruchem. Wykonawcy wykazali tylko osoby
posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi.
Ponadto zgodnie z treścią p. 7.4. SIWZ Wykonawca :
ATA TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. , Os. Cechowe 31 ,
64-840 Budzyń ,
który polega na potencjale technicznym innych podmiotów winien przedstawić w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
Wymienieni Wykonawcy nie przedłożyli ww. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz nie przesłali ich w terminie podanym w wezwaniu.
Na podstawie art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień
publicznych; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą i odrzuca się ją.
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