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UrzqdMiasta Mikolowa
Rynek,16
PL 43-190MlKOtow
Mikolow,

,l f,
IJ J,

' I, f

a,

ta:
LJczr:stnicYPostqPowan
l.(od CPV:
45316110-9 lnstalowanieurzqdzeho6wietleniadrogowego
oS
Uudowa oSwietlenia ulicznego kablem ziemnym na
i
Cmentarna
Nowa,
ulic:
odcinkach
na
oraz
Grunwaldzkim
Janasaw Mikotowie

w trybieart' 92 ust' 1 pkt 1 ustawyz 29.01.2004r' Prawo zamowien
D;ziataiqc
(1.t.
Dz'U' 22013r', poz gOl .po2n. zm.;dalej:Ustawa)zawiadamiam,
publicznych
ofertYwYkonawcY:
o wy'borze
OBICOMPLEX
RafalZgoda
ul.WYsoka5,44-2402ory
CenaofertY:221 395,08zl.
95 (suma uzyskanychpunktow
oferta uzyskata naiwyzszqlqcznq liczbq punktow
oprawy
swietlnego
w kryteriach:.unu ot"rty i jakoscoswietlenia wielko66strunrienia
3500K'
LEDw lm o mocyod 40Wdo45 W itemp'banruowej
5 dni od dnia przestania
Um,cwamoZe byc zawartaw terminienie krotszymniz
to zostalo
jezeli
zetwiadomienie
oferty,
zal'iadomieniao'wyborzenajkorzystniejszej
jezeli
zostalo
w art. 27 ust.2'Ustawy,allco10 dni
przeslane* ,poro'b okreSlony
w innYsPosob.
przeslane

w trybieart' 92 ust' 1 pkt 2 cyt' ustawy zawiadamiarn
dzialajqc
JednoczeSnie
ofertwYkonawcow:
o odrzuceniu
RudaSl'' poniewaz
Polak,ul. Kokota229,41'-711
Sp.jawnaGomoluch,
1. Energobud
pkt
1 cyt' ustawy'
zaistiiaty okblicznosci,o ktorych mowa w . art. 89 ust' 1
do art.82 ust.2cyi, ustawy,w zwiqzkuz art'78 $ 1 Kodeksucywilnegrl'
w nawiqzaniu
'

Uzasadnienie
w formiepisemnej'
niewazno6ci
pod
rygorem
, Otertgskladasiq,
wtasnorqcznego
zloZenie
wystarcza
prawnej
czynno6ci
pisemnbltormy
,' Do zachowania
porJpisu
, o czymmowiart.78 $ 1 Kodeksucywilnego'
a. na formularzuofefty
Ofertaprzetargowanie zostala podpisanapzez wykonawcQ,
jedyniepieczqcwykonawcyz danymiadreso'wymioraz pieczqcV-rce
zanieszczono
Gomolucha.
Darniana
Prezesa
przesqdzao iej
Tyrrnsamym oferta nie zostata zlo2onaw forrnie pisemnej,co
nierwaZnoSci.

24b,43- 180 Or zesze'poniew a2
2 . E c l w a r dM a tu l a E d a me t P .P .U .H ., Powstanc6w
w nawiqzaniudo art' 89 ust' 1
zaistniatyokoliczno6ci,o kt6rychmowa w art' 90 ust' 3
w stosunku do przedmiotu
pkt 4 cyt, ustawy - oferta zawiera ra1qco niskq cene
zarm6wienia
lJzasadnienie

do wezwania
byt zobligowany
Zgodniez tresciqart. 90 ust..1. UstawyzamawiaiEcy
dotyczqcychelementow
wykonawcyOo uO'zilleniawyja6nien,w tym zlo2enia.-dowodow,

w tym zlo.enia dowodow
ofertv majqcychfiry- na'wysoko.e iaoferowanejceny,
w
wptywna wysoko56ceny.'w szczeg6lno$ci
elementbwoferty majqcych
'
dotyczqcych
wybranych rozwiqzan
zakresie oszczqJnosci t"tooy ttyt on"nia zam6wienia, z.amowienia'
kosztow
warunkowwykonywani.a
wyjqtkowosprzyjajqcy,:h
technicznych,
cenynie mozebyc ni2szaod minimalnego
prac\/,ktorychwarioSeprzylgta'Oo"ustalenia
o ponad30% od wartosci
wynagrodzeniaza pracQ,poniewaZcena oferto*i byl" ni2sza
(355 470,36z+).
negopvez zanrawiajqcego
ia oszacowa
zamr5wien
wykonawcaw odpowiedlna wezwaniewskazujen/wokolicznosci:
rabat6wna zakupmateriaN6w
i.'iltrryranie blizejnie sprecyzowanych
miejscarealizagirobot
2. Etlisko6c
zil:
stwierd
ienia zamawiajqcy
ne wyja6n
p
Analizujqc rzedstawio
w art. 90 ust' 2 cyt'ustawy'ze obowiqzekwskazania'
jasnosprecyzowal
Ustarwodawca
dokonanoich
jakierelementyoferty ma' wptyw na wysoko66ieny i llik'^,:posob
jest
niska'
raaqco
cena nie
2e zaproponowana
w celu udowoonienia,
kalkrulacji,
wyrokiKIO z 12'05'201'I
chocia;zby
spoozywana wykonawcy.Powyzszepotwierdzajq.
sygn.akt KIO669114'
rygri-lkt KIO78Sl14i KIOz 16.04.2014,
kto i w jakiejwysokosc
ani informaqami,
zadnymiwyliczeniami
i niepoparte
ogolnikowe
wykonawc'y
wyjasnienia
ceny6rferty'
udzielailat<imalqone wptywna wysokoSc
rabert6w
kto-n:
czynniki,
obiektywne
za
nie mogq zostac uznane prr"i zamawiajqceg.
wskazanqpowyzejpraktykqwykonawcolv
cenq oferty.Aby wyeliminowa6
ksztaltowaty
w tre6ciwezwania podkre6lil, 2e""
zantawiaiqcy
ieniami dowody potwierdzajqce
przedlo2yc wraz z wyjaSn
JlVyt onawci lest zobowiqzany
jerJynie
Wykluczato uzycie w wyjasnieniach
argumentacjquzyiqw wyja$nieniach.
Swiadczenia
do5wiadczenie",
,,blisko6c
argument6ww rodzaju:,,'duZe
stereotypovvych
uslLfgi",
,,wlasnenarzqdziai kadra"'
czynnikiemmogqcymmiec
miejscarealizacjirobotmogtaby by6 obiektywnym
BliskoS6
ta zqstala
gdyby
okolicznoS6
*plf* na obnizenieceny oferty,atL tytio w przypadku
siq
ograniczyt
Niestetywykonawca
koszt6wtransportu.
w formiet<-att<utaili
przedstawiona
stwierdzenia.
do goloslownego
era-k jakiejkolwiekkalkulacji ceny oferty w prostaciwyliczeh matematycirfllc;h
uw:glqdniajqcychokolicznoScipodnoszonepowyzej uniemozliwiazamawialqcemu
i realno6ci'
prawdziwoSci
zasadno6ci,
werfit<aclq-jej
ze wykonawcanie wykazal'2e ofert'anie
jest
uzna6,
zobligowany
Sed tuti*ibje.y
zavtieraralqco niskiejceny.
dziatajEcw trybie art. 92 ust. 1 pkt 3t cyt' ustawy zawiadamiam
Jednocze$nie
wykonawcow, poniewaz zaistniaty
z postqpowanii nastgpujqgycft
o lnrykluczeniu
pkt
3 -Wykonawcypodalinieprawdzrvre
o ktorychmowaw art, 24'usi.2
okolicznoSci,
i bqdqcekryterium
posligpowania
informacjemajqcewptyw na wynik prowadzonego
ocenyofert.
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kt6rzyzloilyliofertqwspolnq:AntoniTornalaTom Elektro,Libowiec;
1. Wykonawcow,
JastrzgbieZdroji MarekTomalaTom- Elektrol, Libowiec20,44-336
4+-ZZA
ZCi,
JastrzqbieZdr6i

!

r.j

Uzasadnienie
w trybie ar1. 87 ust. 1 cyt' ustawy wzywal wykonawcQdo
zamawiaj4cydziaNaiac
Swietlnego
do podanejw niejwarto6cistrumienia
*Vf"Sni".iaire6ciot'"ity,w obniesienitr
jak wynikaz ,Kaiy produktu"producentaoferowanejOprawy,
oprav/y- ,,4000lm".
o wartosci3500lm'
Swietlny
ehitui6onastrumien
zawarte
wykonawcasiwierdzil,,ZedanedotyczqcestrumieniaSwietlnego
W odpowiedzi
interpretacji
w kerrciekatalogowejproducenta ,stwarzajqmozliwosi dwuznacznej
wskazujena'
zamawiajqcy
Analizujqcpo\/yzszestwierdzenie
swietlnbgo".
strunrienia
zapis6wsiwz,gdz:iew pkt'
1) JednoznacznoSd
strumieniaSwietlnegow
13. ,,oproczpodaniacenynale2yzadeklaloyag-wielko56
barwowej
lumenachoprawy LED o mocyod 40 w do 45 W itemperaturze
i typ oprawy"
3500K orazwska2acnazwqprroducenta
16.2 ,,Jakosco6wietleniawyrazona powzez wielkosdstrumienia Swietlnego
barwowej
opr"*y LED w lumenacho mocy'od40 W do 45 W i temperaturze
3500K- 20 Pkt,,
strumienia
16.3 ,,dodatkowailosc pkt zwiqzanaz deklarowanqwielko6ciq
SwietlnegooPrawYLED
maksvmalnie100 pkt. ( B0 pkt za-cen9 i 20 pkt za
oferta m-or"'uzys-kae
wieiko6ciqstrumieniaSwietlnegooprawyLfD w lumenach
deklarowanq
3500K)."
banruowej
o mocyod ab W do 45 W i ternperaturze
i w Zal.Nr 1 - formularzofertY
,,oferujemyopraweLEDomocyod40wdo45Witem
peraturzebanruowej3500K
o s t r u m i e n i uS w i e t l n y m
producenta
..'..'!""r'' typ
lm"
diod
wskazal,2e wykonawcymajq podacstrumienSwietlnyoprawy'a nie
precyzyjnie
LEDI.
znajdujesiq rownieZinformacjao strumieniuSwietlnym
Frft, z" w karciekatalogowej
wielkoSc
podalniewlaSciwq
dioclLED i wykonaw., pioprrlzbiak nalezytejstarannoSci
Takie
iafiego btqdu pzez zamawiajqcego'
nie moze byc sanowany poprawigniem
pizepisart. 87 ust. 1 zdlnie ostatnie,art. 87 ust. 2 pkt 3 cyt
naruszaroby
dziailanie
treScioferty,tym bardziej'
postanowien
gdyzbylabyto w istociezmianaistotnych
usterwy,
ocenyofert'
kryterium
pozacenowym
oprawybyla
Swietlnego
2e wielko$cstrumienia
stwierdzenia
gotoslowne
wprawdzie
zawierajqrowrriez,
FoniewazwyjaSnienia
na
mozebyc'nawetregulowany zasilaczuowejoprawy"
strumienSwietlny
,,prz:edmiotowy
io producentaoprawyi uzyskalpotwierdzenie
sig bezpoSrednio
zwrociN
zantawiajqcy
wartosci
danych zawartychw karcie produktu,a w szczeg6lnoSci
pra'rrvidtowo5ci
uznac
Swietlneiooprawykiorawynosi3500lm W tym stanietaeczynalezy jego'
strumienia
musi
ze wykonawcapoiat nieprawdziwedane w tregci oferty, co skutkowa6
wyliluczeniem.
uwa2asiq za
/ioOnie zart.24 ust 2 pkt 4 cyt ustawyofertqwykonawcywykluczonego
odrzuconq.
2.Opa-RemSp.zo.o.,ul'Przybyszewskiego92,32-500Chrzan6w
Uzasadnienie
wykonawcQdo
zanawiajqcy dzialalqcw trybie ad. 87 ust. 1 cyt. ustawy wzywal
Swietlnego
do podanejwniejwarto6cistrumienia
irescioferty,w o-dniesieniu
wyasnienia
oprawy,
o6i:.*V - ,,4000lm". Jak wynika z ,,Karfyproduktu"producentaoferowanej
3500lm'
o wartoSr:i
swietlny
emitujeonastrumieri
?
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podaje dwa
W oclpowiedzina wezwaniewykonawcapoinformowal: ,,producent Wystqpila
Swietlnyoprawy"'
p"r*i"try ,,strumiefiSwietlnydiod LED" oraz ,,strumierl
produktu"w oferciepowinnabyc
z
boryr;1..iy.n o*och param"tto*. Zgodnie ,,Kartq
3500lm".
wartoS6
wpisana
o strumieniuSwietlnym
sig rowniezinformiacja
'naleiytej
Flxt, z. w karcierrt"togo*ej znajduie
wielkos6
podalniewla6ciwq
staranno6ci
diod ;ED i wykonaw""ptprr" z biak
Takie
przez
zamawiajqcego
iakiegoblgdu
nie ntoZebyc sanowany poprawiarriem
pkt
3 cyt'
przepis arl. 87 ust. 1 zdanieostatnie,art' 87 ust' 2
naruszaloby
dziaternie
bardziej,
tym
oferty,
tre6ci
postanowir:ri
gdyzbylabyto w istociezmianaistotnych
ustaunT,
kryteriumocenyofert'
pozacenowynn
byla
oprawy
Swietlnego
strumienia
ze wirelkosc
oprswyi uzyskalpotwierdzenie
ito-producenta
bezpogrednio
zwrocilsig
Zam;rwiajqcy
'zawartych
w karcie produktu,a w szczegolnosciwartosci
danych
[iawiOfowoSci
litor" wynosi3500tm W tym stanier7e9zynalezyuznac,
Swietlneiooprawy,
'nieprawdziwe
strumienia
dane w treScioferty, co skutkowacmusi jego
poiat
2" lqrykonawca
wykluczeniem.
uwazasiq za
2g.Jril z ari.24 ust2 pkt 4 cyt, ustawyofertqwykonawcywykluczonego
odrzucona.
3.

2, 32-300Olkusz
ETECSp.z o.o.,ul' Kluczewska

Uzasadnienie
wzywal wykonawcqrdo
zamawiajqcydzialaiEcw trybie art. 87 ust. 1 cyt. usta'wy
Swietlnegct
do podanejw niejwartoscistrumienia
iresci ofLrty,w obniesieniu
wylasnienia
oferowanei
producenta
oprawy- ,,powyzejgdOOlm". Jak wynika, ,,K?!y-produktu"
lm.
3500
o wartoSci
oprawy,uritul"'ona strumienSwietlny
3600.1m"majEpowyze1
w ofr--rcie
oprawy
tre$ci
o
maila
przeslalskan
,,Obie
Wykonawca
chodzi,. odpowiedziudzielit
zamawiajqcyzauwa2a,ze nie wiadomoo jakie oprawy
.Handlowo- uslugowyROSASp. z o.o. ktory nie jest producentenr
fioJrniot1al<lad
do dzialaniavr
oprawy oraz,Ze autoreme-mailalesi osobanie majqcaumocowania
jest
oprawyi autoremkartypnoduktu ZakladProdukcji
rmieniutej spotki.producentem
Rosa,a niew/w spolka.
Stanislaw
oswietleniowego
,,ROSA"
sprz:qtu
dane w tresc;i
W tym stanie tza;cz!,irt"ry uznac, ze wykonawcapodatnieprawdziwe
musijegowykluczeniem'
co skutkowa6
oferrty,
uwa1asiq z'
Zg;ini" z ar124 ustZ p(t + cyf ustawyofertqwykonawcywykluczonego
odrz:uconq.
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ZaNyvznik'.
ofert
zloZonych
ofertz ocenqi por6wnaniem
zestawienie
1.Zlbiorcze

OFERT
ZBIORCZE
ZESTAWIENIE
z ocENA I poRowNANrEMZLOaONYCH
OFERT
postepowaniePN 1712015
orazna odcinkach
Buclowao6wietleniaulicznegokablemziemnymna o5. Grunwaldzkim
ulic: Nowa.CmentarnaiJanasaw Mikolowie

Cena

Nr
oferty

Nazwa(firma)alboimiqinazwisko
wykonawcy
adressiedziby
lubmiejsca
zamieszkania
wykonawcy

1

ETECsp.z o.o.
Kluczewsk
a 2, 32-300Olkusz

z

OBICOMPLEX
RafalZgoda
Wysoka5,44-240 Zory

J

Jakosco6wietlenia
- wielko6c
strumienia
Swietlnegooprawy
L E D w l m o m o c y RAZII:M
od 40Wdo 45 W i
llo6cpkt
temp. banruowej
3500K

Liczbapkt
jako6c
pkt
Liczba
w kryterium
w kryterium
oswietlenia
cena(zL) wielko6c
strumienia
Swietlneqo
2 8 3 . 2 1 9 , 8 0 Powyzej3600

221.395,08
80 pkit

3500
15pkt

296.339,83

3500

ZUEE. Sowa
Ogrodowa
598/1,47-400Raciborz

246.000,00
72 pkt

3500
15pkt

Ofertawspolnar
AntoniTomalaTom-Elektro
Libowiec20, 44-336Jastrzgbie
Zdr.
MarekTomalaTom-Elektro
I
Libowiec20,44-336JastzebieZdr.
Opa-Rem
sp.z o.o.
Pzybyszewskiego
92,
32-500Chrzanow

198.000,00

4000

259.817.77

4000

243"540.00

3500

269.370,00

3500

65,75,

15pkt

95 pkt

Energobud
Gomoluch,
Polaksp.j
2 2 9 ,4 1 -7 1R
1 udaSl.
K o ko ta
8i7pkt

4

5

b

EDAMETPPUHEdwardMatula
Powstafrc6w24b, 43-180 Ozesze
ZREP E. Pesel,D. Wons sp.j.
Swiqtochlowicka
8, 41-9OgBytom
';\ |
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