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oznaczenie sprawy: III. G. 281/9/09

Nowy Sącz, dnia 23.11.2009 r.


ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 07.223.1655) Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zawiadamia o odrzuceniu oferty firmy
				

Oferty nr1
„SAKURA” Ochrona Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4 b
34-120 Andrychów

Oferty nr 3
Spółdzielnia MUSI w Krakowie
ul. Celna 9
30-507 Kraków

Oferta nr 4

DGP DOZORBUD
GRUPA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Najśw. Marii Panny 5 e
59-220 LEGNICA



z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
pn.: „Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu.”







Uzasadnienie:

Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział V pkt. A.10  Zamawiający żądał – dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków podmiotowych – przedłożenia dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do ochrony budynków wymienione w załączniku nr 4 posiadają poświadczenie bezpieczeństwa, które na podstawie ustawy z dnia 22.01.1999r o ochronie informacji niejawnych ( tekst jednolity DZ.U 2005 Nr 196, poz. 1631) powinno mieć klauzulę o dostępie do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową art. 36 cyt. ustawy. Ponadto Spółdzielnia MUSI w Krakowie miała dodatkowo dołączyć brakującą 3 stronę formularza  ofertowego (tj. obliczenie wartości zamówienia za okres 01.12.2009r do 30.11.2010r ochrony fizycznej dla jednego obiektu), stanowiącą załącznik nr 1. 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawców do przedłożenia w/w dokumentów. „SAKURA” Ochrona Sp. z o.o, złożyła poświadczenie bezpieczeństwa dla prokurenta, a Zamawiający wymagał poświadczeń bezpieczeństwa dla pracowników, którzy będą pełnić ochronę. Natomiast Spółdzielnia MUSI w Krakowie oraz  DGP DOZORBUD Sp. z o.o. nie złożyło  wymaganych przez Zamawiającego dokumentów w wyznaczonym terminie. Dlatego też działając na mocy art. 89 ust 1 pkt 2 oferty Wykonawców podlegają odrzuceniu, gdyż ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt 2 (tekst jednolity Dz.U. 07.223.1655)

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono         w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI „Środki ochrony prawnej" art. 179 do 198 (Dz. U.         z  07.223.1655) 


Z-ca PROKURATORA OKRĘGOWEGO
                                                                   w NOWYM SĄCZU

            Piotr Kapustka
     Prokurator Prokuratury Okręgowej


