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Zawiadomienie o wybone najkorzystniejszej oferty oraz odnuceniu ofeń
Na podstawie art.92 ustawy z dniaZ9 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(D"' U. z2007 r. nr 223, poz.7655 zpóźn.zm,) zamawiający prowadzący postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 080609C
Jastrzębie - Łaszewo, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez.
Spółka z a.a.

''BUDoMosT'
Zaścianki
ul. Szosa Baranowicka 37
15_522

BiaĘstok

Uzasadnienie
oferta ńożonaprzez,,BuDoMoST'' Społka z o. o. Zaścianki,przy ul' Szosa Baranowicka
37 spełniławymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca
jako jedyny spełniłwarunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Cena ofeńy wybranej łvynosi 129,925,Ż7 zł brutto.
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Odrzuceniu z art. 89 ust.l nkt. 2 ustarw Prawo zamówień publicznvch podlegaia ofertv
firm:
a) Przedsiębiorstwe Drogowo_ Budowlenęo Spółkł z o. o. ut. Dfuga 27 873aa Brodnica,
jako nie spełniająca wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawtający stwierdził, że złożonaoferta nie odpowiada wymaganiom określonymw
pkt'Itr' 1.5 orazlfr.Z.Z d specyfikacji istotnych warunkow zamówienia.Przedmiot zamówienia
określonoszczegołowo w pkt. II'1 przedmiotowej specyfikacji. Zgodnie z pkt.Il.1
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej poprzez poczwórne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni j ezdni emulsj ą asfaltową średniorozpadową i
zwirami sortowanymiwrazze szczegr>ławym opisem robót . Dopełnieniem zapisów
zawaĘch w specyfikacji istotnych rryarunków zamówienia była załączonado postępowania
szczegołowa specyfikacja technicmą opis techniczny oraz profile i mapy. Z dokumentow
tychkużdy z oferentow miał możliwoścdokładne1a zapaznania się zprzedmiotem
zamówienia.Po analizie ńożonych dokumentów w zakresie wymogu określonego pkt.III.2.
2 d specyfikacji istotnych warunkow zamówienia - ,,Wykaz wykonanych robót'' oraz
,,referencji" stwierdzono, ze wskazane w tych dolomentach roboty budowlane nie
odpowiadają swoim rodzajem i wartościąprzedmiotowi zamówienia. Przedstawione roboty
obejmują najczęściej remonty nawięrzchni wykonanej z masy bitumicznej, ktorych
wykończenie stanowi pojedyncze, sporadycznie podwójne powierzchniowe utrwalenie.

ZdaniemZamawiającego remonty nawierzchni bitumicznych nie sątozsame co do rodzaju
przedmiotu zamówienia. Również nie mozna okręŚlić stosunku przedstawionych w ofercię
(wykaz wykonanych robot wtaz z referencjami) wartościrobót wykonanych w przyjętej przęz
zamawia1ącego technologii do wartości przedmiotu zamówięnia. ,,Wykaz wykonanych robót''
obejmuje realizacje zadań inwestycyjnych z zastosowaniem mesy bitumicznej z jej
wykończeniem poprzez powierzchniowe utrwalenie pojedyncze lub podwójne' Natomiast
przyjęty ptzezZamawiającego sposób wykonania zadania inwestycyjnego polega na
poczwórnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni jezdni emulsją asfaltową
średniorozpedową i żwirami sońowanymi na podłożu gruntowym. Z dokumentacji
zawartej w ofercie Zamawiający stwierdził, że w przyjętej ptzez niego technologii nie
wykazano żaónych robot. W zrviryku zpawyższymZamaułiająey uznał, ze oferta nie
odpowiada wymogom specyfi kacj i istotnych warunków zamówienia.
b)

Konsorcjum ,,IZOSAN lider oraz PI}[ ,,KAREX'' Moczadła lb 87-300 Brodnicł' jako

nie spełniająca w}rrnogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający stwierdził, że złaŻona ofęrta nie odpowiada wymaganiom określonymw
pkt.Itr. 1.5 orazm.z.z d specyfikacji istotnych warunków zamówieni a. Przędmiot zamówienia
określonoszczegołowo w pkt. II.l przedmiotowej specyfrkacji. Zgodnie z pkt.Il1
przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej poprzez poczwórne
powierzchniowe utrwalenie nawierz chni jezdni emulsją asfaltową średniorozpadową i
żnłirami sortowanymiwraz ze szczegt>łowym opisem robót. Dopełnieniem zapisów
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia byb załączone do postępowania
szczegołowa specyfikacja techniczną opis techniczny oraz profile i mapy. Z dokumentóvr
tych każdy z oferęntów miał mozliwośÓ dokładnega zepoznania się z przedmiotem
zamówienia. Po analizie z}ożanych dokumentów w zakresie wymogu określonego pkt'III'2'
2 d specyfikacji istotnych warunków zamówienia _ ,,Wykaz robót'' oraz,,referencji''
stwierdzono, ze wykazane w nich roboĘ budowlane nie odpowiadają swoim rodzajem i
wartościa przedmiotowi zamowienia.Przedstawione roboty obejmują nawierzchnię
wykonaną z masy bitumicznej, ktorych wykończenie stanowi powierzchniowe utrwalenie'
ZóaniemZamawiającego powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych nie są
tożsame co do rodeaju przedmiotu zamówienia. Również nie można olaeślićstosunku
przedstawionych w ofercie (ovyka' robót wraz z referencjami) wartości robót wykonanych w
przyjętej przęz zamawiającego technologii do wartości przedmiotu zamówienia. ,,Wykaz
robót'' obejmuje realizacje zadahinwestycyjnych z zastosowaniem masy bitumicznej z jej
wykończeniem poprzez powierzchniowe utrwalenie najczęściej pojedyncze. Natomiast
przy1ęty ptzezZamawtającego sposob wykonania zadatia inwestycyjnego polega na
poczwórnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni jezdni emulsją asfaltową
średniorozpadową i żwirami sortowanymi na podłożu gruntowym. Z dokumentacji
zawartej w ofercie Zamawiający stwierdził, że w przyjętej przez niego technologii nie
wykonano żadnych robót. W młiązkv zpowyższymZamawiający vznał, ze oferta nie
odpowiada wymogom specyfi kacji istotnyoh warunkow zamówięnia.
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