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ZamawiĄący:
ZakładTargowlskMiejskichw Katowicach,u|.Gliwicka154,40.859Katowlce.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowaniao udzieleniezamÓwieniapublicznegow sprawie nr 9/2012na wykonanierobot
targowiska miejskiego
budowlanych,polegajqcych na modernizacji systemu nagłośnienia
pŻy ulicy Pukowca 23 w Katowicach
Na podstawieart. 92 ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia2004r.Prawo zamÓwie publicznych
(Dz.U. z2010r.Nr 113,poz.759- tekstjednolityzpożn.zm.),zwanejda|ejustawą,zamawiający
zawiadamia,że w postępowaniuo udzielenlezamÓwieniapublicznegoW sprawienr 912012na
targowiska
wykonanierobÓt budow|anychpolegającychna modernizacjlsystemu nagłośnienia
miejskiego przy ulicy Pukowca 23 w Katowlcach, prowadzonym w trybie pzetargu
jako najkozystniejsza
przezArturaUrba czyka,
wybranazostałaofertazłoŻona
nieograniczonego,
pod firmą.'ARTOM'',ul. Kołłątaja
2 m 69,
prowadzącego
działalnoŚÓgospodarczązaĘestrowaną
PiotrkÓw
Trybuna|ski.
97.300
warunkii wymagania
Ubiegającsię o udzieleniezamÓwieniawybranywykonawcaspełnił
określonew specyfikacjiistotnychwarunkÓwzamÓwienia.Przy zastosowaniu
zamawiającego,
specyfikacjąkryteriÓwoceny ofert i ich Wag złoŻonaprzez wykonawcęoferta
określonych
iloŚc punktÓw,tj.100.
otzymałamaksymalną
:
zwlw postępowania
zamawiĄącyzawiadamiao wyk|uczeniu
Jednocześnie
w formie
działających
zamÓwienia,
o
udzie|enie
wspÓlnie
się
wykonawcÓw
ubiegających
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Katowice,
TOMASZ BUBEL, ul.Jankego125a112,40-616
SMT S.C. ADAM TI<ACZ,
pod firmą
gospodarczą
prowadzącego
zarejestrowaną
działalność
Tomasza Bubel,
BUBEL TOMASZ sMT s.c. ADAM T|<Acz, ToMAsZ BUBEL, u!. Wesołych
Świąt 24, 42.400Zawiercle.
gospodarazązarejestrowanąpod firmą
2) JarosławaSerafina, prowadzącegodziałalnośÓ
27, 42-700Lubliniec.
SERAF|NF.H.U.P..'JAREKS'',ul.M.C.Skłodowskiej
Jarosław
wyk|uczonych
uznajesię za odzucone.
wykonawcÓw
24
ust.4
ustawy
oferty
Zgodniez art.

wykonawcÓw,o ktorychmowaw pkt 1, uzasadniaart.24 ust.2
Wykluczeniez postępowania
pkt 4 w związkuz art.26 ust. 2a i 3 ustawyoraz $ 2 ust. 1 pkt 3 rozpoządzeniaPrezesa Rady
MinistrÓwz dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie rodzajÓw dokumentÓw,jakich może Żądac
zamawiającyod wykonawcy,oraz form, w jakich te dokumentymogą być składane(Dz. U.
22009r.Nr 226,poz. 1817).
warunkuudziału
spełniania
Wyk|uczeniwykonawcynie wykazaliwymaganymdokumentem
o ktorychmowa art. 24 ust. 1 pkt 3
tj. warunkubrakuza|egłoŚcipodatkowych,
w postępowaniu,
ustawy.
dokumentÓwwykazującychspełnianiewarunkÓw
W odpowiedzina Wezwaniedo złoŻenia
na podstawieart.24 ust.
postępowaniu
z postępowania
wykluczeniu
niepodleganie
w
oraz
udziału
(doręczonym
pismem
w
dniu 9 listopada2012r.)
z dnia8 listopada2012r.
1 ustawy,wykonawcy,
pzedłoŻy|izamawiającem
u:
. poświadCzoną
za zgodnośćz oryginałemkopię zaświadczenianaczelnikaurzędu
potwierdzającego,
żewg stanuna dzie 7 listopada2012r.,
W Katowicach,
skarbowego
podatkowych
wobec SMT ADAM TKACZ, ToMAsz BUBEL
nie ujawnionozaległości
SPÓŁKA c\Ą/ulLNA,
. poświad
czoną za zgodnośÓ z oryginałemkopię dokumentu potwierdzającego
odprowadzenienaIeżnychskładek,okreŚlonychtreściąpolisy ubezpieczeniowej
złoŻonejprzez wykonawcÓwwraz z ofertą,

.

pełnomocnictwo
udzielonewykonawcyTomaszowlBubel do prowadzeniaspraww/w
spÓłkicywilnej.
odwołującsię do art. 26 ust. 3 ustawypodkreś|ić
na|eży,Że oświadczenia
i dokumenty
złoŻonena wezwanie zamawiającegopotwlerdzaćpowinny spełnianieprzez wykonawcę
(orazspełnianie
pzez oferowaneusługiwymaga określonych
warunkÓwudziałuW postępowaniu
przezzamawiającego)
nie pÓŹniejniz w dniu,w ktÓrymupłynął
terminskładania
ofert.
W świetlerozdziałuVl ust. 3 specyfikacjiistotnych warunkÓw zamÓwienia z dnia
8 października
2o12r.na wykonanie,,modernizacji
systemunagłośnienia
targowiskamiejskiego
przy ulicy Pukowca23 w Katowicach''Wyznaczonyprzez zamawia1ącego
terminskładaniaofert
upłynął
W dniu 24 października2012r, o godzinie 10.00. oznacza to, Że złoŻoneprzez
wykonawcÓwzaświadczenie
nacze|nikaurzęduskarbowegow Katowicachnie spełniawymogu,
o ktorym mowa W art. 26 ust. 3 ustawy, tj. nie potwierdzaspełnianiawarunkÓw udziału
w postępowaniu
nie pÓźniejniżw dniu,w ktÓrym upłynął
terminskładaniaofert.
gospodarcząw formiespÓłkicywilnejtraktować
PzedsiębiorcÓwprowadzącychdziałalność
na|eŻyjako wykonawcow(osobyfizyczne)wspolnieubiegającychsię o udzieleniezamÓwienia.
W świetleprzepisÓwustawy brak jest jednak podstawdo uznania,Że wyłącznieposzczegolni
wspÓlnicyspołkicywilnejzobowiązanisą spełniać
wymogiokreślone
ustawąi specyfikacją,
a nie
musl ich spełniaćspołkacywilna,ktÓra na gruncie prawa podatkowegojest odrębnymod
posiadającym
wspÓ|nikÓwpodmiotem,
odrębnyNlP.
Wyk|uczenie
z postępowania
wykonawcyJarosławaSerafina,tj.wykonawcy,o ktorymmowa
wpkt 2,uzasadniaart.24ust.2 pkt4 wzwiązkuzart.26ust.2ai3 ustawyoraz$ 1 ust.1pktZ
i 10 rozporządzenia
Prezesa Rady MinistrÓwz dnia 30 grudnia2009r.W sprawierodzajÓw
jakichmoŹeŻądaczamawiający
dokumentÓw,
od wykonawcy,oraz form,w jakichte dokumenty
(Dz.U. z2009r. Nr 226,poz. 1817).
mogąbyÓ składane
Wyk|uczony
wykonawcanie wykazałwymaganym
dokumentem
spełniania
warunkÓwudziału
W postępowaniu,
tj. warunkuposiadaniawiedzy i doświadczenia
oraz warunkudotyczącego
sytuacjiekonomicznej
i finansowej.
Spełnianiewarunku posiadania wiedzy i doświadczenia
wykonawca n!e potwierdził
Wymaganymprzez zamawiĄącegowykazem robÓt budowlanych,jak rÓwniez nie przedtoŻył
dokumentupotwierdzającego,
Że roboty objęte tym wykazem zostaływykonane zgodnie
zzasadamisztukibudowlaneji prawidłowo
ukoticzone'
po|isy opłaconej,potwierdza1ącej
Wymog przedłoŻenia
spełnianiewarunku dotyczącego
sytuacjiekonomiczneji finansowej,nakładana wykonawcęobowiązekwykazaniaspełnienia
pienięznego
świadczenia
obciążającego
wykonawcę,
wynikającego
z umowyubezpieczenia.
Jezeli
polisą składeknie wynika z samej treścipolisy, wykonawca
fakt opłacaniaokreślonych
zobowiązanyjest załączycdo polisy inny dokumentpotwierdzający
odprowadzenieokreślonych
polisąskładek,
Wymagalnych
do upływu
terminuskładania
ofert.(np.wyciągiz kontabankowego,
rachunkl,itd.). ZoŻona przez wykonawcęwraz z ofertą polisa ubezpieczeniajak rÓwnież
pzedłozony W odpowiedzi na wezwanie zamawiającegowydruk z konta bankowego,
potwierdzający
po|isa,tj. kwoty 479 zł.,nie dowodzi
odprowadzeniejednej składkiokreślonej
opłaceniawszystkich okreŚIonychpo|isą składekubezpieczeniowych,
co tym samym nie
potwierdzaspełnieniacałościnaleinego świadczenia
pienięznego,wynikającegoz umowy
ubezpieczenia.
Powyższe braki W dokumentacji,wymaganejprzez zamawiającegona potwierdzenie
warunkowudziału
spełniania
w postępowaniu,
wykluczony
wykonawcanie usunął
na Wezwanie
do
złoŻenia
dokumentÓwz dnia30 pazdziernika2012r.
powyzszeokoliczności
Uwzględniając
wykluczenie
wykonawcÓw,
o ktorychmowaw pkt 1 .2,
uznaćna|eŻyza zasadne'
W załączeniuprzyznana ofertom ważnym punktacja W kazdym kryteriumoceny oraz
punktacjałączna.
Pouczenie :
W świetleaft. 94 ust. 1 i 2 ustavvyPrawo zamÓwie publicznych zamawiajqcy zawiera umowę w sprawie zamÓwienia
publicznego w terminie nie krotszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o vvyboze najkolzystniejszej oferty.
Zamawiajqcy może zawrzeć umowę w sprawie zamÓwienia publicznego pzed upływem w/w terminu, jeżeli nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
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Nazwai adreswykonawcy
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Razem

Aftur Urba czyk

prowadzącydziałalność
gospodarcząpod firmą

ARTOM
97-300PiotrkÓwTrybuna|ski
ul. Kołłątaja
2169
Nr ofertv 1

100100
106.570'50
zł.brutto
(wynagrodzenie
ryczałtowe)

FaftTechnologySp. z o.o.
45-446Opole
ul. Nowowlejska
7a
Nr ofeĘ 3

53131
199.889'76
zł.brutto
(wynagrodzenie
ryczałtowe)
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