Oświęcim, dnia 30.01.2015r.

Numer sprawy: SOK/17/14

PONOWNE
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

I. INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY
Zamawiający Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu,
ul. Nadwiślańska 36 informuje, że Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą
w postępowaniu na: „Budowę wiaty magazynowej na Składowisku Odpadów Komunalnych
w Oświęcimiu” nr SOK/17/14, tj. KARBON 2 Sp. z o.o., ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice
w dniu 28 stycznia 2015r. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego
na „Budowę wiaty magazynowej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”, której
wzór stanowił załącznik do siwz.
II. INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY
W związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego znajduje zastosowanie 46 ust. 5 pkt. 1 Pzp (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze
zm.) oraz art. 94 ust. 3 ustawy Pzp który stanowi, iż „jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (…), zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, (…)”.
Zamawiający Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu,
ul. Nadwiślańska 36 na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,
że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Budowę wiaty magazynowej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”,
Z uwagi na uzyskanie największej - w następnej kolejności - ilości punktów w toku dokonywania
oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę Wykonawcy:
P.P.U.H. „AXPAL” Mariola Mrowiec
Roczyny, ul. Zarzeczna 50A
34-120 Andrychów
Cena ofertowa brutto: 373 368,03 zł
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a
ustawy Prawo zamówień publicznych (w postepowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy).

Zamawiający zwraca uwagę na zapisy siwz dotyczące złożenia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przed jej podpisaniem!
Zamawiający zaprasza do siedziby Spółki upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy
do podpisania umowy w dniu 03.02.2015r. (wtorek) na godz. 9.00 wraz z Kierownikiem budowy
i dokumentacją konieczną do zgłoszenia robót budowlanych.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert oraz
punktację łączną zostali podani w piśmie z dnia 21.01.2015r.
Za udział w przetargu dziękujemy.

Prezes Zarządu Adam Byrdziak
............................................................
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Zamawiającego)

Otrzymują:
1. FB KOMABUD Kowalski, Mazur Sp. j., 32-600 Oświęcim, ul. Ceglana 3,
2. KARBON 2 Sp. z o.o., ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice,
3. P.P.U.H. „AXPAL” Mariola Mrowiec, Roczyny, ul. Zarzeczna 50A, 34-120 Andrychów,
4. ARCO SYSTEM Sp. z o.o., 32-600 Oświęcim, Brzezinka, ul. Pławska 1b,
5. ZRB BUDOLEX Stanisław Oleksy, 34-603 Ujanowice 109,
6. Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDOHUT” Sp. z o.o., 42-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21,
7. RH DEVELOPMENT Robert Hapek, ul. Zielona 1A, 32-065 Krzeszowice,
8. Tablica ogłoszeń i strona internetowa Zamawiającego,
9. a/a.

