Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
63-900 Rawicz, Folwark ul. Półwiejska 20

DT.2620.2.2022
Folwark, dn. 25.03.2022r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty, odrzuceniu oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielenia zamówień sektorowych w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Dot.: „Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu
studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów
eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz II
Etap Projektu Robót Geologicznych”
Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., działając na podstawie § 27 Regulaminu
wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.,
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 20.01.2021 r.,
informuje, że:
I . Została wybrana następująca oferta:
Oferta nr 1:
Wiercenie Studni Głębinowych
Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 9
62-200 Gniezno
wartość brutto: 319 086,60 zł.
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że wybrana
oferta odpowiada wymaganiom określonym w swz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria
wyboru – najniższa cena.
II . Została odrzucona następująca oferta:
Oferta nr 3:
Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik
ul. Spacerowa 5
25-026 Kielce
wartość brutto: 402 597,45 zł.
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Zamawiający wymagał w swz podpisania składanych przez Wykonawców dokumentów ,,Ofertę wraz z
wymaganymi w SWZ załącznikami, wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym postępowaniu
sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej:

a) w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami, albo
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (rozdz.VI PKT 1 – 3, rozdz. VIII pkt 1
swz);
Złożona oferta wraz z załącznikami nie została podpisana.


Zamawiający wymagał w swz w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej aby Wykonawca wykazał, że:
wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 studnie głębinowe o głębokości minimum 60 metrów i
wydajności minimalnej Q = 50 m3/h każda, wykonane w zakresie średnic wiercenia odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia. Studnie głębinowe wykonane metodą okrętnie-udarową lub udarową.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedłożył wraz z ofertą:

- Referencje należytego wykonania robót, wystawione przez Gminę Bierawa - nie potwierdziły spełnienia warunku
określonego przez Zamawiającego w swz w zakresie średnic wiercenia odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
- Referencje należytego wykonania robót, wystawione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD – KAN’’ sp. z o.o.
Mokra Prawa - nie potwierdziły spełnienia warunku określonego przez Zamawiającego w swz w zakresie średnic
wiercenia odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz w zakresie wydajności minimalnej (wykonanie otworu
wiertniczego D1);
- Referencje należytego wykonania robót, wystawione przez ,,FUNAM’’ Sp. z o.o. Wrocław - nie potwierdziły spełnienia
warunku określonego przez Zamawiającego w swz w zakresie średnic wiercenia odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia;


Zamawiający wymagał w swz w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej aby Wykonawca dysponował następującymi osobami w realizacji zamówienia
legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostaną im powierzone:

- (…) wiertacz – osoba posiadającą kwalifikacje dozoru ruchu zgodnie z nowymi przepisami osoba dozoru ruchu
(załącznik nr 5 do SWZ).
Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku określonego przez Zamawiającego w swz.
W związku z powyższym Zamawiający wyklucza Wykonawcę z uwagi na niewykazanie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, § 11 ust. 2 ppkt 6) w.w. Regulaminu.
Oferta niespełniająca wymagań Zamawiającego opisanych w SWZ podlega odrzuceniu, § 25 ust. 1 ppkt c) w.w.
Regulaminu.

III. Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.: „Wykonanie robót geologicznych polegających na
odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr
ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz II Etap Projektu Robót Geologicznych” wraz z
przyznaną punktacją:
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Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

Wiercenie Studni Głębinowych Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 9
62-200 Gniezno

2

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa
Karol Płaczek
ul. Św. M. Kolbe 65
64-100 Leszno

3

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik
ul. Spacerowa 5
25-026 Kielce

Wartość oferty brutto

319 086,60 zł.

Punkty za kryterium
,,Cena’’

100,00

366.937,91 zł.

86,96

402 597,45 zł.

Oferta odrzucona

W nawiązaniu do powyższego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje, iż termin zawarcia
umowy nie będzie krótszy niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prezes Zarządu
Robert Garczyński

Przyg.
Donata Twardowska
tel. kont. 65 546 76 49
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