Szczecin, 18.01.2011 r.

Przetarg 5/2010
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu
Zarząd Spółki EW CzyŜewo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie zawiadamia, Ŝe w
postępowaniu nr 5/2010 na roboty budowlane polegające na: budowie linii kablowej SN 15kV i
światłowodowej ZEW CzyŜewo – GPZ Strzelce Krajeńskie dla „Zespołu elektrowni wiatrowych
CzyŜewo” składającego się z trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW kaŜda o mocy łącznej 6
MW zlokalizowanych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie , powiat strzelecko-drezdenecki,
województwo lubuskie, wybrana została oferta złoŜona przez:
PKP Energetyka S.A.
z siedzibą w Warszawie ul. HoŜa 63/67
Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8
70 – 221 Szczecin
W terminie składania ofert wpłynęło pięć ofert:
1. ELEKTRO - SILVER
Wojciech Baranowski
Konarzyce, ul. ŁomŜyńska 206
18 – 400 ŁomŜa
2. PKP Energetyka S.A.
z siedzibą w Warszawie ul. HoŜa 63/67
Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8
70 – 221 Szczecin
3. Eneria Sp. z o.o.
Izabelin – Dziekanówek 6
05 – 092 Łomianki
4. ELEKTROBUDOWA S.A.
ul. Porcelanowa 12
40 – 246 Katowice
5. Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych
ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.
Gronówko 30
64 – 111 Lipno

Projekt „Zespół elektrowni wiatrowych CzyŜewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” współfinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert odrzucono ofertę Wykonawcy:
1. ELEKTRO - SILVER
Wojciech Baranowski
Konarzyce, ul. ŁomŜyńska 206
18 – 400 ŁomŜa
ze względu na to, Ŝe Wykonawca ten na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
– wiedzy i doświadczenia, przedłoŜył referencje, które wzbudziły wątpliwości Zamawiającego. Mimo
wezwania, Wykonawca nie przedłoŜył wyjaśnień ani dokumentów, które potwierdziłyby wykonanie
prac, o których mowa w referencjach. Wobec powyŜszego, naleŜało uznać, Ŝe Wykonawca nie złoŜył
dokumentów na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1. warunków
przetargu, ani teŜ nie zastosował się do wezwania Zamawiającego, co skutkuje odrzuceniem oferty.

Ponadto, odrzucono ofertę Wykonawców:
2. Eneria Sp. z o.o.
Izabelin – Dziekanówek 6
05 – 092 Łomianki
3. Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych
ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.
Gronówko 30
64 – 111 Lipno
ze względu na brak uzupełnienia w wymaganym terminie o dokument potwierdzający spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, określony w pkt 4.2 – dokument potwierdzający zatrudnienie przez
Wykonawcę co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, mimo wezwania.
4. ELEKTROBUDOWA S.A.
ul. Porcelanowa 12
40 – 246 Katowice
ze względu na to, Ŝe Wykonawca nie złoŜył kosztorysu ofertowego, zawierającego ceny jednostkowe i
nie przedłoŜył go mimo wezwania Zamawiającego; poniewaŜ wynagrodzenie ma charakter
kosztorysowy, nie jest moŜliwe zawarcie umowy z wykonawcą, który nie przedłoŜył kosztorysu
ofertowego.
Zgodnie z kryteriami podanymi w Warunkach przetargu, wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie
kryterium ceny.
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