
Bliżyn, dnia 22.06.2017.

ZAMA WIAJĄCY
Gmina Bliżyn
Ul. Kościuszki 79 A
26-120 Bliżyn

ZD.271.1.2017
Do wszystkich wykonawców

postępowania nr ZD.271.1.20 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2017 "Przebudowa drogi
gminnej nr 309002 BrLeście - Bliżyn ul. Armii Krajowej w miejscowości BrLeście i
Bliżyn""

INFORMACJA O WYBORZE NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
SPOŚROD POZOSTAL YCH OFERT

zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na zadanie nr 1/2017 "Przebudowa
drogi gminnej nr 309002 Bneśeie - Bliżyn ul. Armii Krajowej w miejscowości BrLeście i
Bliżyn", znak ZD.271.1.2017, realizowanego na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych informujemy. iż Wykonawca: DROGMAS
PrLedsiębiorstwo Robilt Drogowych MałgorLata Sławińska ul. Szydłowiecka lot, 26-110
Skarżysko-Kamienna, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza. odstąpił od
podpisania umowy.

Mając na uwadze powyższe. Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy
Pzp. dokona! wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Na drugim miejscu w kolejności według
punktacji przyznanej na podstawie kryterium oceny ofert uplasowała się oferta nr 2.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KAMI Katarzyna Kmita, Kurzelów ul.
Młynarska 12.29-100 Włoszezowa.

Działając na podstawie art. 92 ust. I pkt. 1 ustawy Pzp zawiadamia się. że w
postępowaniu na zadanie nr 1/2017 "PrzebudowlI drogi gminnej nr 309002 Brzeście -
Bliżyn ul. Armii Krajowej w miejscowości Brzeście i Bliżyn", została '-"ybrana niżej
wymieniona oferta:

oferta nr 2. PrLedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KAMI KatarL)'na Kmita, Kurzelów
ul. Mlynarska 12.29-100 Włoszczowa

Cena ofertowa brutto: 497.694.00 zł

Termin po uplywie. którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to
10 dni - na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1



Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu "Przebudowa drogi gminnej nr 309002
BrLeście - B1iżyn ul. Armii Krajowej w miejscowości BrLeście i Bliżyn", wpłynęły
skutecznie 3 oferty. Firma. która zlożyła najkorzystniejszą ofertę na w/w zadanie, pismem z
dnia 30.05.2017 znak: PRD/302/05/2017 odstąpiła od podpisania umowy. Zgodnie z art.
94.ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Wykonawca, którego ofcrta została
,,')'brana. uchyla się od zawarcia urno,,')' w sprawie Zamówienia publicznego. Zamawiający
może ,,')'brać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostalych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego. badania i oceny. Drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Przedsiębiorstwo Handlowo Uslugowe KAMl Katarzyna Kmita. Kurzelów ul. Młynarska ł2.
29-łOO Włoszczowa. Pismem z dnia 31.05.2017 znak: ZD.27ł.1.2017 Firma
Przedsiębiorstwo Handlowo Uslugowe KAMł Katarzyna Kmita. Kurzelów ul. Młynarska 12.
29- ł 00 Wloszczowa została poinformowana przez zamawiającego o ,,')'borze oferty nr 2
spośród pozostałych w myśl art. 94 ust. 3 Pzp oraz wezwana do zlożenia wymaganych
dokumentów wynikających z art. 26 ust. 2 usta"')' Pzp. ponownego wniesienia wadium oraz
złożenia ,,')'jaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu
ustalcnia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W dniu 07.06.20ł 7r. firma
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KAMI Katarzyna Kmita. Kurzelów ul. Młynarska ł2.
29- ł 00 Włoszczowa, złożyła wymagane dokumenty, wyjaśnienia, "niosła wadium oraz
wyraziła gotowość realizacji zadania zgodnie ze zlożoną w postępowaniu ofertą. Oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SłWZ i została określona jako
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
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