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I(olbuszowa, dnia 16 lipca 2019 r.
:l:ii

ZAMAWINJAEY.
(imirra Kolbuszowa

Lrl. Obloricow l'}okoju 2l

36-100 Kolbuszowa

INFORMACJA

O ODRZTJCENIU OFERTY
[)otvczr. ll()stgpo\ ania o naz\\'ie:

,,lludo*'a sieci kanalizacji s;rnitarnej z przyk^n^likami w obszarze migdzy ulicami Nowe
Miasto i Pilsudskiego w K.ollbuszowej".
l. Zamawiajqcy tl. Gmina Kolbuszowa, ul. Obronc6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
dzialaj4c na podstawie ar1.. ll9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z (Inra 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zanrowien publicznych (t.j, Dtz. U. z,2018 r. poz. 1986 z poLn. zm.), informuje, 2e odrzuca
olirtg tllnl:

KOALA Sp. z o.o.,

ul. NIie;zlomnych2cl22,37 - 450 Stalowa Wola

TJZASADNIENIE FAKI'YCZ:NE I PRAWNE:
I,amawia.i4cy v'r trybie art. 8i9 ust. I pkt 2 Ustawy z clnia 29 stycznia 2004 r. - Prawrl
zanr6wicri publicz.ni,ch (t.i. Dt.. Ll. z 2018 r, poz. 19'86 z po2n. zm.) odrzucil ofertp
\\'1'konawcy: KOAI A Sp. 1. ti.).ct.. ul. Niczlon.rnych 2c122- 37 - 150 Stalowa Wola poniewaz

.jc.i trc(c nic' odpowiacla tresci specyfikac.ji istotnych warunk6w zam6wieniaL.
W przedmiotowym postgpoi.vaniu zlozono jedn4 oferlq 'Wykrcnawcy: KOALA Sp, z o.o,,
ul. Nieztomnycl't2c122,37 - 450 Stalowa Wola.
Zamawia.la,cy r.r'dniu l0 lipca 2019 r. wezwal ww. WykonawcQ do zlo2enia nastgpuj4cych
dokurnent6w: na podstawie, pl<t. 6.9 Instrukcii dla wykonawc6w (Rozdzial I SIWZ) orazaf,:".
c) ust. 2 Rozpa'rz4dz.enia llinistra Rozwcrju z dnia 26 l:pca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
clokLttttctrt(iw..ieLkich mozc ?a;Iac l,amawia.iqcy od Wvkonawcy w postgpowaniu o udzieleni,:
zamtiwicr-ria Zamawiaj4cy 2Eda od w'ykonawcy, ktory polega na zdolnoSciach lub s)rtuacj]

i44yclr podmiot6w (Firnna Uslugowo Handlowa ,,TELEBUD" Jan Przybylo,
ul. Piaskowa 18,36 - 100 l(olbuszowa) na zasadach ohreSlonych w art.22a ustawy PZP
przedstawienia w odniesieniuL do tych podnriotow dokument6w wymienionych w $ 5 pkt
I -t) ia u r\\/por/.JdLcrria . t.j .

1) lrrlbnrac'ii ;z Kra.jowcgo FLejestrLr Karnego w zakresie okreslonym w art, 24 u:;t.1 pkt 13,

l+ i I I uslant'v' oraz. odnoSnie skaztrnta z.a wVkroc,renia rra karg are)sztu, w zakresir:

ol<rcslonym pr7ez. zarna'wiaj4cego na podstawie arL. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
wystawionej nie wczesini,:j niZ 6 miesigcy prze uplywem terminu sktradania ofert albo

wnioskow o dopuszczenier do udzialu w postepowaniu;



2) Zaswiadczqnie wlasciwegc, naczelnika urzgdu skarbowego potwierd,zaj4cego, 2e
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, wystawionego nie wczesniej nt1
3 miesiEce przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj4cego, ze wykonawcazawuL
porozLlnllenle z wlaSciwlm orgonem podatkowym w sprawie splat tych naleznoSci wrazz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami. w szczegolnoSci uzyskal ptzewidziane
prawem zwolnienie. odroc:zenie lub rczlo2enie na rary zaleglych platno6ci lub
wstrzymanie w caiosci wykonani a decyzji wlasciwego, organu;

3) Zaiwiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej zakladu lJbezpieczeh
Spoiecznych lub Kasy Rolniczego lJbezpieczenia Spolec znego albo innego dokumentu
potwicrdza.i4cego. zc wykonawca nie zalega z oplercaniem skladek na ubezpieczenia
spotcczt]c lub zdrowotne. wyslawionego nie wczesniej niz 3 miesi4ce przed, uplywem
terminu skladania ofbrt albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, lub
inrLego dokumentu potwierdz:aj4cego, ze wykonawca zawari porozumi enie z wtaSciwym
organem w sprawie splat tych naleznoSci wrM z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami. w szczeg6lnoSci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglycl'r platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania d,ecyzji
illaSciwego organu;

4) Odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewi<lencji i informacji o dziaialnoSci
gos;podarczei, ieleli odrgbne przepisy wymagajE wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy;

7'amawia.14cv wzvwal Wykonaw'cg do zlozenia dokument6w do dnia 16 lipca 2019 r.
(tj. wtorek) do godziny l0:00. I)o \,,\'znaczoncgo terminu wykonawca d. K9ALA
Sp z (.).o . ul' Niezlonrnych 2t:22. 37 450 Stalowa Wola nie zloZyL wymaganych
dokumentow. W zwi4zku z powylszym Zamawiajqcy odr:rucil ofbrtg Wykonawcy: KOALA
Sp. z o.o., ul. Nierzlomnych2cl22,3T - 450 Stalowa Wola poniewa2 jej treSi nie odpowiada
treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieni a, z zastr,,zezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

z up.

Otr zvnr u.jlt:

l. KOALA. Sp. zo.o., ul. Niezlornnych2cl22,3l _ 450 Stalowa\ilola

2. ala


