Myślenice, dnia 29.04.2010r.
Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego pn.: Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktem: „Budowa
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jasienicy, budowa wodociągu w Bysinie” nr ref.
JRP: 341/02/10

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:
Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w Jasienicy, budowa wodociągu w Bysinie”

1. WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA :
numer oferty: 2
firma (nazwa):
Tractebel Engineering S.A.
ul. Dulęby 5,
40-833 Katowice

za cenę brutto: 347 700,00 zł
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przedłożył wymagane dokumenty.
Oferta wykonawcy wg. kryterium wyboru ofert - jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała 100 pkt.

2. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY :
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta
oferty
1
„INWADO” Sp.z o.o.
2

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

3

SAFAGE S.A. Oddział w Polsce

4

Grontmij Polska Sp. z o.o.

5

TEBODIN SAP-Projekt Sp. z o.o.

6

Sogreah Polska Sp. z o.o.

Adres oferenta
ul. Batorego 2a
34-100 Wadowice
ul. Dulęby 5
40-833 Katowice
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
ul. Józefa Mehoffera 10
31-322 Kraków
ul. Nowogrodzka 50 lok. 137
00-695 Warszawa

7

B-Act sp. z o.o

8

BUD-INVENT Sp. z o.o.

9

G.P. INWESTIM Sp. z o.o.

10

EKOCENTRUM

11

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj
sp.j.

ul. Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz.
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
Siercza 386
32-020 Wieliczka
ul. Budziszyńska 35/1
54-434 Wrocław
ul. Wodna 47
90-046 Łódź

3. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Nr
oferty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cena oferty
463 600,00
zł brutto
347 700,00
zł brutto
395 158,00
zł brutto
710 040,00
zł brutto
730 780,00
zł brutto
999 986,99
zł brutto
718 580,00
zł brutto
640 500,00
zł brutto
414 800,00
zł brutto
427 000,00
zł brutto

Cena

Liczba punktów w kryterium
-

Razem

75,00 pkt

-

-

75,00 pkt

100,00 pkt

-

-

100,00 pkt

87,99 pkt

-

-

87,99 pkt

48,96 pkt

-

-

48,96 pkt

-

-

-

-

47,57 pkt

-

-

47,57 pkt

34,77 pkt

-

-

34,77 pkt

48,38 pkt

-

-

48,38 pkt

54,28 pkt

-

-

54,28 pkt

83,82 pkt

-

-

83,82 pkt

81,42 pkt

-

-

81,42 pkt

4. Z POSTĘPOWANIA WYKLUCZONO WYKONAWCÓW / ODRZUCONO OFERTY:
Lp. Nr oferty, nazwa
Wykonawcy
1
Oferta Nr 5
TEBODIN SAPProjekt Sp. z o.o.

Uzasadnienie wykluczenia / odrzucenia oferty
W ofercie złożonej przez Wykonawcę, jak również w uzupełnieniu oferty,
Wykonawca jako Głównego Inspektora Nadzoru- Specjalistę Kluczowego nr
II wskazał Pana Janusza Rudzińskiego. Z treści Załącznika nr 4 do IDW,
wypełnionego w odniesieniu do Specjalisty Kluczowego nr II wynika, iż
osoba ta posiada doświadczenie zawodowe nabyte przy pełnieniu funkcji
Inspektora Nadzoru przy budowie galerii „JURAJSKA”, podczas, gdy

Zamawiający w pkt. 9.1.3.a)2)) IDW wymagał doświadczenia w pracy w
charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika robót przy
realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej. Zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi,
w tym
wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet I – Gospodarka
wodno-ściekowa), inwestycjami z zakresu gospodarki wodno ściekowej, są
między innymi:
-budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej,
-budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,
-budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,
-budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę,
-inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji
niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami itp.
Na wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia oferty, Wykonawca uszczegółowił
jedynie, iż w ramach budowy galerii „JURAJSKA” miała miejsce budowa
sieci zewnętrznych i budowa sieci wewnętrznych w budynkach galerii oraz
wskazał wartości budowy tych sieci, jednakże nie zwrócił uwagi na fakt, iż
budowa obiektu galerii nie jest inwestycją z zakresu gospodarki wodnościekowej, a jedynie inwestycją, która jak każdy inny budynek posiada
kanalizację sanitarną.
Rozumienie określenia „inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej”
nie budziło wątpliwości na etapie przygotowywania oferty i nie było
przedmiotem pytań do SIWZ. Ponadto zarówno pozostali Kluczowi
Specjaliści wymienieni w ofercie Wykonawcy, jak i Specjaliści wskazani w
ofertach pozostałych Wykonawców, posiadają doświadczenie wymagane
przez Zamawiającego przy realizacji inwestycji z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej.
Jednocześnie Zamawiający ma prawo wymagać, aby osoba pełniąca przy
realizacji zamówienia funkcje Specjalisty Kluczowego nr II, czyli Głównego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadała określone doświadczenie
zawodowe.
W związku z faktem, iż Wykonawca nie wykazał należycie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, odnośnie Kluczowego Specjalisty nr II,
występującego przy realizacji zamówienia, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4
ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona,
zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp
5. TERMIN, PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA MOŻE BYĆ ZAWARTA:
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp
Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy Pzp.
Z poważaniem
Otrzymują:
1.Adresat
2.A/a

