
 
                                                                                                                                   Radomsko 25.06.2014 r. 
 
                                                         INFORMACJA 
                    o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania oraz o wyborze  
                   najkorzystniejszej oferty. 
                               
   Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod  
                   nazwą: 
                    „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 
                       Kontrakt 2 
                       Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna, Przemysłowa,  
                                             Ziołowa 
                       Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska,  
                                             Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
                     Numer sprawy: BZP 147082-2014. 
 

 Zamawiający zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24.06.2014 r. - sygn. akt: 1204/14,  
 zawiadamia o: 

     - unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania przetargowego, 
     - unieważnieniu czynności odrzucenia oferty nr 3 złożonej przez firmę PROBUD Jarosław Dąbrowski, 
     - powtórzeniu czynności badania i oceny oferty złożonej przez firmę PROBUD Jarosław Dąbrowski i  
       poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej, w wyniku której  postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. 
 
                           Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
   ( Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami ), Zamawiający zawiadamia, iż w/w  
   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana oferta nr 3 złożona przez: 
   PROBUD  Jarosław Dąbrowski ul. Soplicy 19, 97- 500 Radomsko. 
                                                              
   Złożona przez powyższą firmę oferta zawiera najniższą cenę dla całego zamówienia - 4.176.710,00 zł brutto  
   spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  
   W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny    
   ofert „cenę” – 100 pkt. 
 
   W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również: 
 
   Oferta nr 1:  „ INSTALBUD ” Sp. z o.o. ul. T. Boya Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów.                                                        
   Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
   ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi, iż nie wykazał spełniania warunków udziału w  
   postępowaniu.  
   Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się  za  
   odrzuconą ( art. 89 ust.1 pkt. 5 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ). 
   Oferta nr 2: „ HYDROMEX PLUS ” Zaskórscy Spółka Jawna ul. Dobrzyńska 151/153,  
                           42-200 Częstochowa. 
   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 z  
   uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
   Oferta nr 4: PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz ul. Ignacego Krasickiego 107, 97-500 Radomsko. 
   Cena brutto ( z VAT ) całego zamówienia wynosi: 4.485.176,55 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” otrzymała -  93,12 pkt.   
 
 Umowa z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie i w 
sposób określony w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw z 
09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami ).  
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