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Zawiadomienie
Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
W wykonaniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z dnia 3 sierpnia 2015 r.
(sygn.

akt:

KIO

1540/15)

Zamawiający

unieważnia

czynność

wyboru

oferty

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w składzie Transgór S.A. z siedzibą w Mysłowicach oraz Rudpol-OPA Sp.
z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dokonanej w dniu 10.07.2015 r. (pismo z dnia
09.07.2015 r.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w

trybie

przetargu

nieograniczonego

na:

wykonywanie

usług

autobusowego

transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 982 (znak sprawy
ZP/PO/22/PZ/25/15).
Unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania
W wykonaniu wyroku KIO z dnia 3 sierpnia 2015 r. (sygn. akt: KIO 1540/15)
Zamawiający unieważnia czynność wykluczenia z ww. postępowania Wykonawcy: Pani
Agnieszki

Kowalczyk

–

Skęczek

prowadzącej

działalność

gospodarczą

pod

firmą

Agnieszka Kowalczyk – Skęczek TRAF - LINE z siedzibą w Pszczynie.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający informuje, że
w ww. postępowaniu:
1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
Pani Agnieszka Kowalczyk – Skęczek
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
Agnieszka Kowalczyk - Skęczek TRAF-LINE
ul. Modrzewiowa 1, 43-200 Pszczyna.
Uzasadnienie wyboru
W wykonaniu wyroku KIO z dnia 3 sierpnia 2015 r. (sygn. akt: KIO 1540/15) dokonano
ponownego badania i oceny ofert. Wyżej wymieniony Wykonawca potwierdził spełnianie
warunków udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego. Ponadto jego oferta
nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oferty

i kryterium warunki płatności.
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w składzie:
TRANSGÓR S.A., ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mysłowice
oraz
Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda Śląska.
Cena oferty (brutto): 12 244 284,00 zł
Warunki płatności:

w ciągu 10 dni od daty otrzymania faktury.

2) Pani Agnieszka Kowalczyk – Skęczek
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
Agnieszka Kowalczyk - Skęczek TRAF-LINE
ul. Modrzewiowa 1, 43-200 Pszczyna
Cena oferty (brutto): 10 539 687,60 zł
Warunki płatności:

w ciągu 10 dni od daty otrzymania faktury.

3. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
Wykonawca

Punktacja
Punktacja
w kryterium
w kryterium
warunki płatności
cena 95%
5%

Łączna
punktacja

Wykonawcy:
TRANSGÓR S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
oraz
Rudpol-OPA Sp. z o.o. z siedzibą w
Rudzie Śląskiej.

81,77 pkt

5,00 pkt

86,77 pkt

Agnieszka Kowalczyk - Skęczek
TRAF-LINE z siedzibą w Pszczynie.

95,00 pkt

5,00 pkt

100,00 pkt

Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk

