KIWK/ZP/MJ/5638/10/2020

Katowice, 05.10.2020 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Wykonanie nasadzeń
zastępczych na terenie nieruchomości zlokalizowanych w mieście Katowice” – nr sprawy:
KIWK/TOt/31/I/2020/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.9_NASADZENIA CZ.2.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 42 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie nasadzeń zastępczych na
terenie
nieruchomości
zlokalizowanych
w
mieście
Katowice”
–
nr
sprawy:
KIWK/TOt/31/I/2020/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.9_NASADZENIA CZ.2, prowadzonym w trybie
otwartym, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez:
Bilpol – Kużaj Spółka komandytowa
ul. Sokoła 1
41-500 Chorzowa

UZASADNIENIE WYBORU

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, z zastosowaniem art. 13a Regulaminu, oraz zgodnie z art.
41 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez: Bilpol – Kużaj Spółka komandytowa,
ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzowa. Oferta ta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą sumaryczną ilość
punktów tj. 83,89 w kryteriach jakimi była cena i termin wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia.

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6
numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06
e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl www.kiwk.katowice.pl
KRS: 0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
NIP 9542588939 REGON 240612757
Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu następujący wykonawcy
złożyli swoje oferty:

Nr
oferty

Punkty przyznane wg kryteriów:
1) Cena – 90%
2) Termin wykonania etapu 1 przedmiotu
zamówienia – 10%
Punktacja –
wg kryterium
Punktacja –
Termin
Punktacja wg kryterium
wykonania
łącznie
Cena
etapu 1
przedmiotu
zamówienia

Wykonawca

1

F.H.U. Foresta
Bartłomiej Matusiak
ul. A. Mickiewicza 74b
32-650 Kęty

2

F.H.U.T. OL – TRANS
Agnieszka Pikur
ul. Kościuszki 80
32-540 Trzebinia

3

Bilpol – Kużaj
Spółka komandytowa
ul. Sokoła 1
41-500 Chorzowa

66,75

0,00

66,75

Wykonawca wykluczony/Oferta odrzucona

73,89

10,00

83,89

1. Działając na podstawie art. 42 ust. 1 lit c) w związku z art. 13 ust. 2 Regulaminu Zamawiający
zawiadamia, że z przedmiotowego postępowania wykluczył następujących Wykonawców:
F.H.U.T. OL – TRANS
Agnieszka Pikur
ul. Kościuszki 80
32-540 Trzebinia
Uzasadnienie prawne:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
/art. 13 ust. 1 lit. c) Regulaminu/
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z zapisami pkt. VIII. 1. SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 13 Regulaminu. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany był przedłożyć w ofercie m.in. aktualny odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie dołączył do oferty w/w dokumentu. Wobec
2

powyższego, Zamawiający pismem z dnia 29.09.2020 r. – KIWK/ZP/MJ/5520/09/2020, wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
potwierdzającego jednoznacznie, iż nie później niż na dzień składania ofert, Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z przedmiotowego postępowania. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedłożył
zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z treści przedłożonego
zaświadczenia nie wynika, czy zostało ono wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, który przypadał na dzień 25.09.2020 r. Zatem Zamawiający nie jest w stanie
stwierdzić, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania.
Wobec powyższego, Zamawiający stwierdził, iż przedstawiony dokument nie potwierdza braku podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 13 Regulaminu, w związku z czym wykluczył
Wykonawcę z postępowania.
2. Działając na podstawie art. 42 ust. 1. w związku z art. 39 ust. 2 Regulaminu Zamawiający
zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucił oferty następujących Wykonawców:
Oferta nr 2:
F.H.U.T. OL – TRANS
Agnieszka Pikur
ul. Kościuszki 80
32-540 Trzebinia
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
/art. 39 ust. 1 lit. e) w związku z art. 13 ust. 3 Regulaminu/
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu niewykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 13 Regulaminu, w związku z czym jego
oferta została uznana za odrzuconą.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 44 ust. 1 Regulaminu, może zawrzeć umowę z wybranym
wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie
przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych– Dział
VI „Środki ochrony prawnej”.
Prosimy o potwierdzenie otrzymania
zamowienia@kiwk.katowice.pl.

niniejszego

pisma

pocztą

elektroniczną

Z poważaniem
Członek Zarządu
Andrzej Cebula

3

Prezes Zarządu
Władysław Spyrka

na

adres

