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Zamawiajqcy:
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystn iejszej ofeńy

dot. postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego w sprawie nr 8/2011 na ,,usługę
utrzy m a n i a w czy sto śc i m i ej ski ch targ ow i sk d et a l icz ny ch,'

Na podstawie ań. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z2010r. Nr 113, poz.759 -tekst jedno|ity zpÓŹn. zm.), zwanej da|ej ustawą zamawiający
zawiadamia, że W postępowaniu o udzie|enie zamówienia publicznego W sprawie nr 8/2011 na
,,usługę utrzymania w czystości miejskich targowisk deta|icznych''' prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, jako najkozystniejsza wybrana została ofeńa złoŻona przez Adama Matusiaka,
zam. w Katowicach, ul. Kopaniny Lewe 22C, prowadzącego działa|noŚć gospodarczą pod nazwą
PRZEDS | ĘB| oRSTWo .'C|V|TAT| s'' ADAM MATUS |AK.

Ubiegając się o udzie|enie zamówienia wybrany wykonawca spełnił warunki i wymagania
zamawiającego, okreś|one w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Puy zastosowaniu
okreś|onych specyfikacją kryteriów oceny ofert i ich wag złoŻona przez wykonawcę ofeńa
otrzymała maksyma|ną i|ośÓ punktów, tj. 100.

Jednocześnie zamawiający zawiadamia o wyk|uczeniu z w/w postępowania wykonawcy - Biura
ochrony scoRPloN Sp. z o. o. z siedzibąw Katowicach.

Zgodnie z art.24 ust. 4 ustawy ofeńę wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą.
Wyk|uczenie z postępowania w/w wykonawcy uzasadnia art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art.

26 ust. 3 ustawy.
Wykluczony wykonawca, W odpowiedzi na wezwanie do złoŻenia dokumentow

potwierdzających spełnianie warunków udziału w Mw postępowaniu, pismem z dnia 29 |istopada
2011r. (doręczonym w dniu 1 grudnia 2011r.) przedłoiył zamawiającemu :

1) poŚwiadczoną za zgodnoŚc z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczenia
odpowiedzia|ności cywi|nej nr 90061 6054958 z dnia 1 kwietnia 2o11r. (złozoną przez
wyk|uczonego wykonawcę Wraz z ofeńą),

2) poŚwiadczonąza zgodnośó z oryginałem kserokopię pieruvszej strony wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia odpowiedzia|ności cywi|nej, stanowiącego integra|ną część polisy,
o ktorej mowa w pkt 1,

3) wykaz wykonanych (wykonywanych) usług w okresie ostatnich trzech |at przed upływem
terminu składania ofeń, odpowiadających przedmiotem i wańoŚcią usłudze stanowiącej
przedmiot zamowienia, z podaniem ich wańości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców'

ZłoŻona przez wyk|uczonego wykonawcę kserokopia po|isy nr 90061 6054958 z dnia
1 kwietnia 2011r., jako rodzaj działa|ności, z którą związana jest ubezpieczona odpowiedzia|nośÓ,
wskazuje wyłącznie działa|noŚc ochroniarską w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.
Rodzaj działa|ności wykonawcy, objęty złoŻoną po|isą ubezpieczenia, nie obejmuje zatem
działa|ności związane) z pzedmiotem w/w zamówienia pub|icznego' (tj usług związanych
z utzymaniem czystości), i tym samym nie potwierdza spełniania warunkow ubiegania się
o udzie|enie zamówienia'

Dowodu potwierdzającego spełnianie warunków ubiegania się o udzie|enie zamÓwienia nie
stanowi równiez kserokopia pien,vszej strony wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywi|nej, stanowiącego integralną częśc polisy, jak rowniez niedatowane pismo
MULTIAGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ VERI, pozostawione w dniu 1 grudnia 2011r.
pracownikowi zamawiającego, nieuprawnionemu do przyjmowania korespondencji.



Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedziaIności cywilnej, w częŚci pzedłożonej
przez wyk|uczonego wykonawcę (tj' strona pienrusza wniosku) nie posiada cech dokumentu,
w rozumieniu przepisow kodeksu cywi|nego. Forma|na moc dowodowa dokumentu wyraża się
w tym, Że zawarte w nim oświadczenie pochodzi od osoby, ktora złoŻyła podpis na tym
dokumencie. Podpis dokumentu słuzyÓ ma identyfikacji wystawcy i daje podstawę do jego
powiązania w treścią dokumentu. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w częŚci przedłozonej przez wyk|uczonego wykonawcę nie zawiera podpisu jego
wystawcy (anonim) i tym samym nie posiada cech dokumentu niezbędnego do wykazania
spełniania warunku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoŚci cywiInej W zakresie
prowadzonej działaIności. DodaÓ należy jednocześnie, że objęty przedłozonym anonimem zakres
ubezpieczenia wykonawcy pozostaje bez związku z przedmiotem zamÓwienia pub|icznego'

Spełniania warunków ub|egania się o zamówienie nie potwierdza równiez pozostawione
pracownikowi zamawiającego niedatowane pismo MULT|AGENcJl UBEZP| ECZENIOWEJ VER|.

Pochodzące od osoby tzeciej oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową działa|ności
wykonawcy, związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów
zie|onych, stanowi dokument prywatny, zawierający interpretację posiadanej przez wykonawcę
po|isy. |nterpretacja dokonana przez podmiot tzeci, nie będący ubezpieczycie|em wykonawcy,
stanowi wyłącznie dowód tego, że osoba, ktora ją podpisała, złoŻyła oświadczenie zawańe
w dokumencie. ZłoŻone przez osobę trzeciąoświadczenie nie posiada tym samym cech dowodu,
o ktorym mowa W s 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2009r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich może iądac zamawiający od wykonawcy, oraz
form, W jakich te dokumenty mogą byc składane (Dz. U' z2oo9r. Nr 226, poz' 1817).

odwołując się do art. 26 ust. 3 ustawy podkreśliÓ nalezy jednocześnie, Że oświadczenia
i dokumenty ztozone na wezwanie zamawiającego potwierdzaÓ powinny spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez zamawiającego) nie póŹniej niż w dniu, w ktorym uptynął termin składania ofeń,
Pozostawione pracownikowi zamawiającego pismo MULT|AGENcJI UBEZPI EczENlOWEJ VER|
nie zawiera daty jego spoządzenia, jak rÓwniez nie potwierdza objęcia ochroną ubezpieczeniową
dziatalności wykonawcy (związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem
terenów zie|onych) przed upływem terminu składania ofeń.

W załączeniu przyznana ofeńom Waznym punktacja w każdym kryterium oceny oraz punktacja
ltączna.

Pouczenie:
W Świetle art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiajqcy zawiera umowę w sprawie zamÓwienia

publicznego w terminie nie krotszym niż 10 dni od dnia pzesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajqcy może zawzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upłyvvem w/w terminu, jeżeli nie
odrzucono żadnej ofefty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
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oznaczenie sprawy 8l20IL

Punktacja przyznana ofertom

zA KŁA D
TARGOWI$K MIEJSKICH

w Katowicach
tel./faks: (32) 250 40 0S, ?50 73 77
40-859 Katowice, ul. Gliwicka 154

- 1 -

Nazwa i adres wykonawcy
Numer oferty

Liaba pK w kfierium
cena

Liczba pkt w kryterium
)ooooo(

Liczba pkt w
kryterium )ooooo( Razem

Adam Matusiak
prowadzący działa|ność gospodarczą pod nazwą

PMEDSIĘBIORSTWO,,CIVITATIS" Adam Matusiak
ul. Kopaniny Lewe 22C

40 - 748 Katowice
Nr ofertv 2

100
(cena 6.600,00) ffi )om( 100

09.12.2011r ..d.d|;ihŹ.]Xdfi}tflLrd*.łia...'..
(data i podpts kierownika zamawiającego lub

osoby upowaznione)


