Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
Reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonawcach których oferty zostały odrzucone
Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania
Znak Sprawy: IPR.271.22.2018

Milejów, dnia 2018-07-06

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania:
Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności
energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie
energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu.

Część I zamówienia obejmuje wykonanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Milejów wieś.
Stosownie do art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawa Pzp - Dz.U.2017.1579 t.j.), Zamawiający zawiadamia o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
Konsorcjum:
Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
,,ENERGOPOL-LUBLIN” S.A.
ul. Zawieprzycka 8H
20-228 Lublin
Partner konsorcjum
BKW Bogdan Tarnowski
1

Nasutów 206 C
21-025 Niemce

uzasadnienie faktyczne:
Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 12 SIWZ.
Przedmiotowa oferta otrzymała łączną liczbę punktów – 100,0 pkt.
uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o liczbie uzyskanych punktów
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację uzyskaną przez poszczególne oferty:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

I

Konsorcjum:
Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych
,,ENERGOPOL-LUBLIN” S.A.
ul. Zawieprzycka 8H
20-228 Lublin
Partner konsorcjum
BKW Bogdan Tarnowski
Nasutów 206 C
21-025 Niemce

5 323 686.00

II

AS-PRO Grażyna Sagan
Marysin, ul. Karminowa 3
21-002 Jastków

8 462 400,00

III

Konsorcjum:
Lider Konsorcjum
HYDROTERM Sp. z o.o.
z/s w Michałówce 67
37-550 Radymno
Partner konsorcjum
Inwestycje Liniowe
INVEST-LINE Sp. z o.o.
z/s w Żurawicy 37-710
ul. Pruchnicka 36

5 452 836,00

Termin
wykonania

Gwarancj
aw
miesiącach

Ocena
Ofert w pkt
Wg kryteriów określonych w
Rozdziale 12 SIWZ

Uwagi

426 dni

72

60,00+30,00+10,00=100,00 pkt

Oferta
najkorzystniejsza

649 dni

72

37,75+30+6,56=74,31 pkt

15.12.2019r.
502 dni

72

58,58+30+8,49=97,07

2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:
Nie dotyczy
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3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności:
Nie dotyczy
4. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu:
Nie dotyczy
5. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
6. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
7. Unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy

Stosownie do:
- art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp niniejsze zawiadomienie należy przekazać wykonawcom, którzy
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
- art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp niniejsze zawiadomienie należy zamieścić na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wójt
/-/ Tomasz Suryś
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