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ZamawiĄący:
Zakład Targowlsk Miejskich w Katowicach, u|. Gliwicka 154,40.859 Katowlce.

Zawiadom i e n i e o wybo rze naj ko rzystn iejszej ofe rty

dot. postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego w sprawie nr 9/2012 na wykonanie robot
budowlanych, polegajqcych na modernizacji systemu nagłośnienia targowiska miejskiego
pŻy ulicy Pukowca 23 w Katowicach

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÓwie publicznych
(Dz. U. z2010r. Nr 113, poz.759 - tekst jednolity zpożn. zm.), zwanej da|ej ustawą, zamawiający
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenle zamÓwienia publicznego W sprawie nr 912012 na
wykonanie robÓt budow|anych polegających na modernizacjl systemu nagłośnienia targowiska
miejskiego przy ulicy Pukowca 23 w Katowlcach, prowadzonym w trybie pzetargu
nieograniczonego, jako najkozystniejsza wybrana została oferta złoŻona przez Artura Urba czyka,
prowadzącego działalnoŚÓ gospodarczązaĘestrowaną pod firmą .'ARTOM'', ul. Kołłątaja 2 m 69,
97.300 PiotrkÓw Trybuna|ski.

Ubiegając się o udzielenie zamÓwienia wybrany wykonawca spełnił warunki i wymagania
zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunkÓw zamÓwienia. Przy zastosowaniu
określonych specyfikacją kryteriÓw oceny ofert i ich Wag złoŻona przez wykonawcę oferta
otzymała maksymalną iloŚc punktÓw, tj. 100.

Jednocześnie zamawiĄący zawiadamia o wyk|uczeniu zwlw postępowania :
1) wykonawcÓw wspÓlnie ubiegających się o udzie|enie zamÓwienia, działających w formiespÓłki.#ll.?o,"*i:'ffi ..'[l*3;#'ffi in:r'::ffi :1:ł::!j".|i,"*anąpodf irmą

SMT S.C. ADAM TI<ACZ, TOMASZ BUBEL, ul. Jankego 125a112,40-616 Katowice,
Tomasza Bubel, prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną pod firmą
BUBEL TOMASZ sMT s.c. ADAM T|<Acz, ToMAsZ BUBEL, u!. Wesołych
Świąt 24, 42.400 Zawiercle.

2) Jarosława Serafina, prowadzącego działalnośÓ gospodarazą zarejestrowaną pod firmą
Jarosław SERAF|N F.H.U.P. .'JAREKS'', ul. M.C. Skłodowskiej 27, 42-700 Lubliniec.

Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy oferty wykonawcÓw wyk|uczonych uznaje się za odzucone.

Wykluczenie z postępowania wykonawcÓw, o ktorych mowa w pkt 1, uzasadnia art. 24 ust. 2
pkt 4 w związku z art.26 ust. 2a i 3 ustawy oraz $ 2 ust. 1 pkt 3 rozpoządzenia Prezesa Rady
MinistrÓw z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie rodzajÓw dokumentÓw, jakich może Żądac
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
22009r. Nr 226, poz. 1817).

Wyk|uczeni wykonawcy nie wykazali wymaganym dokumentem spełniania warunku udziału
w postępowaniu, tj. warunku braku za|egłoŚci podatkowych, o ktorych mowa art. 24 ust. 1 pkt 3
ustawy.

W odpowiedzi na Wezwanie do złoŻenia dokumentÓw wykazujących spełnianie warunkÓw
udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.
1 ustawy, wykonawcy, pismem z dnia 8 listopada 2012r. (doręczonym w dniu 9 listopada 2012r.)
pzedłoŻy|i zamawiającem u :

. poświadCzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia naczelnika urzędu
skarbowego W Katowicach, potwierdzającego, że wg stanu na dzie 7 listopada2012r.,
nie ujawniono zaległości podatkowych wobec SMT ADAM TKACZ, ToMAsz BUBEL
SPÓŁKA c\Ą/ulLNA,

. poświad czoną za zgodnośÓ z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego
odprowadzenie naIeżnych składek, okreŚlonych treścią polisy ubezpieczeniowej
złoŻonej przez wykonawcÓw wraz z ofertą,



. pełnomocnictwo udzielone wykonawcy Tomaszowl Bubel do prowadzenia spraw w/w
spÓłki cywilnej.

odwołując się do art. 26 ust. 3 ustawy podkreś|ić na|eży, Że oświadczenia i dokumenty
złoŻone na wezwanie zamawiającego potwlerdzać powinny spełnianie przez wykonawcę
warunkÓw udziału W postępowaniu (oraz spełnianie pzez oferowane usługi wymaga określonych
przez zamawiającego) nie pÓŹniej niz w dniu, w ktÓrym upłynął termin składania ofert.

W świetle rozdziału Vl ust. 3 specyfikacji istotnych warunkÓw zamÓwienia z dnia
8 października 2o12r. na wykonanie ,,modernizacji systemu nagłośnienia targowiska miejskiego
przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach'' Wyznaczony przez zamawia1ącego termin składania ofert
upłynął W dniu 24 października 2012r, o godzinie 10.00. oznacza to, Że złoŻone przez
wykonawcÓw zaświadczenie nacze|nika urzędu skarbowego w Katowicach nie spełnia wymogu,
o ktorym mowa W art. 26 ust. 3 ustawy, tj. nie potwierdza spełniania warunkÓw udziału
w postępowaniu nie pÓźniej niż w dniu, w ktÓrym upłynął termin składania ofert.

PzedsiębiorcÓw prowadzących działalność gospodarczą w formie spÓłki cywilnej traktować
na|eŻy jako wykonawcow (osoby fizyczne) wspolnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia.
W świetle przepisÓw ustawy brak jest jednak podstaw do uznania, Że wyłącznie poszczegolni
wspÓlnicy społki cywilnej zobowiązani są spełniać wymogi określone ustawą i specyfikacją, a nie
musl ich spełniać społka cywilna, ktÓra na gruncie prawa podatkowego jest odrębnym od
wspÓ|nikÓw podmiotem, posiadającym odrębny NlP.

Wyk|uczenie z postępowania wykonawcy Jarosława Serafina, tj. wykonawcy, o ktorym mowa
wpkt 2,uzasadnia art.24 ust.2 pkt4 wzwiązkuz art.26 ust.2a i3 ustawy oraz $ 1 ust. 1pktZ
i 10 rozporządzenia Prezesa Rady MinistrÓw z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie rodzajÓw
dokumentÓw, jakich moŹe Żądac zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą byÓ składane (Dz. U. z2009r. Nr 226, poz. 1817).

Wyk|uczony wykonawca nie wykazał wymaganym dokumentem spełniania warunkÓw udziału
W postępowaniu, tj. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca n!e potwierdził
Wymaganym przez zamawiĄącego wykazem robÓt budowlanych, jak rÓwniez nie przedtoŻył
dokumentu potwierdzającego, Że roboty objęte tym wykazem zostały wykonane zgodnie
zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukoticzone'

Wymog przedłoŻenia po|isy opłaconej, potwierdza1ącej spełnianie warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej, nakłada na wykonawcę obowiązek wykazania spełnienia
świadczenia pienięznego obciążającego wykonawcę, wynikającego z umowy ubezpieczenia. Jezeli
fakt opłacania określonych polisą składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca
zobowiązany jest załączyc do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzenie określonych
polisą składek, Wymagalnych do upływu terminu składania ofert. (np. wyciągi z konta bankowego,
rachunkl, itd.). ZoŻona przez wykonawcę wraz z ofertą polisa ubezpieczenia jak rÓwnież
pzedłozony W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wydruk z konta bankowego,
potwierdzający odprowadzenie jednej składki określonej po|isa, tj. kwoty 479 zł., nie dowodzi
opłacenia wszystkich okreŚIonych po|isą składek ubezpieczeniowych, co tym samym nie
potwierdza spełnienia całości naleinego świadczenia pienięznego, wynikającego z umowy
ubezpieczenia.

Powyższe braki W dokumentacji, wymaganej przez zamawiającego na potwierdzenie
spełniania warunkow udziału w postępowaniu, wykluczony wykonawca nie usunął na Wezwanie do
złoŻenia dokumentÓw z dnia 30 pazdziernika 2012r.

Uwzględniając powyzsze okoliczności wykluczenie wykonawcÓw, o ktorych mowa w pkt 1 .2,
uznać na|eŻy za zasadne'

W załączeniu przyznana ofertom ważnym punktacja W kazdym kryterium oceny oraz
punktacja łączna.

Pouczenie :
W świetle aft. 94 ust. 1 i 2 ustavvy Prawo zamÓwie publicznych zamawiajqcy zawiera umowę w sprawie zamÓwienia

publicznego w terminie nie krotszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o vvyboze najkolzystniejszej oferty.
Zamawiajqcy może zawrzeć umowę w sprawie zamÓwienia publicznego pzed upływem w/w terminu, jeżeli nie

REKT
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.



oznaczenie sprawy 9l20Lz

zAKŁAD
TARGowiśK-M|EJsK|cH

w Katowicach
tel./faks: (32) 250 40 08' 250 7377';0-859 

Katowice' ul' Gliwicka 154
za

Pu .fg ara- ofeftom

Nazwa i adres wykonawcy
Numer ofeĘ

Liczba pK w kfierium
cena

Liczba pkt
w kfierium )ooooo(

Liczba pkt
w kfierium )ooooo(

Liczba pK
w kfierium )ooooo( Razem

Aftur Urba czyk
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

ARTOM
97-300 PiotrkÓw Trybuna|ski

ul. Kołłątaja 2169
Nr ofertv 1

100100
106.570'50 zł. brutto

(wynagrodzenie
ryczałtowe)

MK ffix m 100,00

Faft Technology Sp. z o.o.
45-446 Opole

ul. Nowowlejska 7a
Nr ofeĘ 3

53131
199.889'76 zł. brutto

(wynagrodzenie
ryczałtowe)

mn nm ffixxx 53131
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