KIWK/ZP/MK/2080/04/2021

Katowice, 16.04.2021 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Budowa kanalizacji
sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych
przy ul. 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d, 53e oraz przy ul. Nad Potokiem nr 1 i 2 w Katowicach” nr sprawy:
KIWK/TOt/04/I/2021/1 MAJA_KS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając na podstawie art. 42 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 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 dotyczącym: „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków
sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d,
53e oraz przy ul. Nad Potokiem nr 1 i 2 w Katowicach”, prowadzonym w trybie otwartym,
za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez:
Jerzy Wójcik
Usługi Budowlano-Kanalizacyjne
ul. 11 Listopada 17
40-387 Katowice

UZASADNIENIE WYBORU
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, z zastosowaniem art. 13a Regulaminu, oraz zgodnie z art.
41 ust. 1 i 2 Regulaminu i postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Jerzy Wójcik Usługi BudowlanoKanalizacyjne, ul. 11 Listopada 17, 40-387 Katowice. Oferta ta uzyskała maksymalną sumaryczną
liczbę punktów, tj. 100,00 w kryteriach jakimi były cena i okres udzielonej gwarancji.

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

Zamawiający jednocześnie informuje, że następujący wykonawcy złożyli oferty:
Punkty przyznane wg kryteriów:
1) Cena – 90%
2) Okres udzielonej gwarancji – 10%
Nr
oferty

Wykonawca

Punktacja –
Punktacja – wg kryterium
wg kryterium
Okres
Cena
udzielonej
gwarancji

Punktacja łącznie

1

JKT Joanna Kozera-Turczyńska
ul. Kordeckiego 39
41-407 Imielin

40,44

10,00

50,44

2

HYDROGOP Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 20
40-749 Katowice

41,63

10,00

51,63

3

Firma Handlowo Usługowa
KOZERA Michał Kozera
ul. Lipowa 7a
41-407 Imielin

4

P.P.H.U. DANAMA
Lucyna Turczyńska
ul. A. Kordeckiego 39
41-407 Imielin

59,98

10,00

69,98

5

Jerzy Wójcik
Usługi Budowlano-Kanalizacyjne
ul. 11 Listopada 17
40-387 Katowice

90,00

10,00

100,00

6

Firma Usługowo – Budowlana
FIL – BUD Zbigniew Ziarkowski
ul. Załęska 37/38
40-572 Katowice

41,46

10,00

51,46

7

Łysz Sp. z o.o.
ul. Laryska 44A
41-400 Mysłowice

64,68

10,00

74,68

Wykonawca wykluczony / Oferta odrzucona

2

8

ARSEM Marcin Piaszczak
ul. Przyjazna 13/2
40-466 Katowice

70,27

10,00

80,27

Działając na podstawie art. 42 w związku z art. 13 ust. 2 Regulaminu Zamawiający zawiadamia,
że z przedmiotowego postępowania wykluczył Wykonawcę:
Firma Handlowo Usługowa
KOZERA Michał Kozera
ul. Lipowa 7a
41-407 Imielin
Uzasadnienie prawne:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium
do upływu terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą oraz na przedłużony okres związania
ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą” /art. 13 ust. 1 lit. l) Regulaminu/
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z pkt. XII.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany był zabezpieczyć swoją ofertę wadium o wartości:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Ponadto zgodnie z pkt. XII.4 SIWZ „Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.”
Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 16.03.2021r.
do godz. 10:00. Wykonawca dołączył do oferty potwierdzenie wykonania przelewu kwoty 5 000,00
PLN na rachunek Zamawiającego wskazany w SIWZ, na którym widnieje m.in. data operacji:
16.03.2021 r. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dołączenie do oferty potwierdzenia
przelewu nie jest wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium
przez Wykonawcę. Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdził, że na rachunku o numerze
54 1540 1128 2112 7002 5217 0002 zostały zaksięgowane środki, w wysokości 5 000,00 PLN, od FHU
KOZERA MICHAŁ LIPOWA 7A 41-407 IMIELIN, tytułem: wadium kanalizacja 1 maja, w dniu
16.03.2021 r. o godz. 17:51:49.
Tym samym Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, który był wyznaczony
na dzień 16.03.2021 r. do godz. 10:00. Wobec powyższego Zamawiający wykluczył Wykonawcę
z postępowania, zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. l) Regulaminu.
Działając na podstawie art. 42 w związku z art. 39 ust. 2 Regulaminu Zamawiający zawiadamia,
że w przedmiotowym postępowaniu odrzucił ofertę Wykonawcy:
Firma Handlowo Usługowa
KOZERA Michał Kozera
ul. Lipowa 7a
41-407 Imielin

3

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 niewniesienia wadium do upływu terminu
składania ofert, w związku z czym jego oferta została uznana za odrzuconą

Zamawiający informuje również, 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
oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminie udzielania
zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Z poważaniem
Członek Zarządu
Andrzej Cebula
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Prezes Zarządu
Andrzej Hołda

