GMINA SADKOWICE
96-206 Sadkowice
woj. łódzkie

Zamawiający :
Adres Zamawiającego :
RK 271.03.2011

Sadkowice, dnia 27.07.2011 r.

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
lokalnej oczyszczalni ścieków zakończonej wylotem brzegowym do istniejącego rowu wraz z
rozbudową instalacji kanalizacji sanitarnej w Sadkowicach"
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Sadkowice działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 póz. 759 z
późniejszymi zmianami) zawiadamia o :
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne
3.
W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu wpłynęły 2 oferty, które przedstawiają się
następująco:
Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena oferty brutto

1

ECOKUBE Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

475380,99

2

Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Paweł Iwanicki
Wólka Gostomska 49, 26-420 Nowe Miasto

555054,76

Wybrano najkorzystniejsza ofertę nr 2 złożoną przez firmę Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania
Paweł Iwanicki Wólka Gostomska 49, 26-420 Nowe Miasto, która była zgodna z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w jedynym kryterium cena otrzymała 100 punktów.
OFERTY ODRZUCONE
Oferta nr 1 Firmy ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź
Zamawiający jednoznacznie zaznaczył w Dokumentacji Technicznej będącej Załącznikiem Nr 10
oraz w Specyfikacji Technicznej będącej Załącznikiem Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, ze dopuszcza składanie ofert na oczyszczalnie w technologii betonowej.
Oferta nr 1 złożona przez firmę ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź,
przedstawia budowę oczyszczalni ścieków wykonaną w technologii polietylenu stabilizowanego
UV, co jest potwierdzone w załączonej do oferty Deklaracji Zgodności - CE. W ofercie
Wykonawcy brakuje dokumentów potwierdzających parametry równoważne dla proponowanej
oczyszczalni ścieków. Zamawiający dopuścił składanie ofert na oczyszczalnie równoważne do
zaprojektowanej wykonane w technologii betonowej co było określone w Specyfikacji Technicznej
(ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW p.1.4.1. Oczyszczalnia ścieków)

stanowiącej załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącej
integralną część SIWZ.
Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia 18.07.2011 r z prośbą o
jednoznaczne potwierdzenie, czy za proponowaną cenę 475 380,99 zł brutto (słownie: czterysta
siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 99/100) zostanie wykonane zamówienie
publiczne z oczyszczalnią ścieków, z gotowych zbiorników wykonanych w technologii betonowej o
minimalnej przepustowości spełniającej parametry określone w dokumentacji technicznej oraz
wskazania wykonania oczyszczalni w technologii betonowej o parametrach równoważnych o
udokumentowanie parametrów równoważnych.
Wykonawca odpowiedział pismem z dnia 18.07.2011 r (data wpływu 20.07.2011).
Zamawiający zapoznał się z pismem oraz ofertą i stwierdził co następuje:
1. Wykonawca potwierdził „wykonanie przedmiotowego zamówienia z gotowych zbiorników
wykonanych w technologii betonowej o minimalnej przepustowości spełniające parametry
określone w dokumentacji technicznej" jednakże nie przedstawił dokumentów
potwierdzających parametry równoważne - co należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z Rozdziałem l SIWZ punkt 5.
2. Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających, ze proponowana
oczyszczalnia „Mars 3000-4k w technologii betonowej" będzie wykonana w technologii
betonowej (Opis technologii - „Podstawą każdej oczyszczalni są złoża biologiczne,
montowane na specjalnych rusztach w zbiornikach betonowych") zgodnej z Załącznikiem
Nr.9 - Specyfikacje Techniczne oraz Załącznikiem Nr. 10 - Dokumentacja Techniczna
będącymi integralną częścią SIWZ. Wykonawca nie dołączył Deklaracji Zgodności CE na
proponowaną oczyszczalnię.
3. Zarówno do oferty jak i do pisma z dnia 18.07.2011 dołączono schematy określające ilość i
położenie zbiorników wchodzących w skład proponowanej oczyszczalni ścieków. Zarówno
układ jak i ilość zbiorników nie odpowiadają Projektowi Zagospodarowania Terenu z
Załącznika Nr. 10- Dokumentacja Techniczna będącego integralną częścią SIWZ.
4. Zaproponowany przez Wykonawcę typ oczyszczalni Mars 3000-4k nie jest dostępny w
sprzedaży w technologii betonowej spełniającej parametry wymienione w Załącznikach
Nr.9 i Nr. 10 do SIWZ.
W związku z powyższym oferta Nr l na podstawie art. 89 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 póz. 759 z
późniejszymi zmianami) zostaje odrzucona jako niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

