OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ZAMAWIAJĄCY
nazwa: Powiat Poznański
adres: ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
Tel./fax. (061)8410-500 / (061)8480-556
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ilość, liczbę i rodzaj zamawianych robót budowlanych:
Wykonanie remontu wewnętrznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Puszczykowie – roboty budowlane i sanitarne w budynku głównym oraz ścianki mobilne w świetlicy
w łączniku.
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: 6
3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH: 1/2
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostało wykluczone Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
„GREKBUD” Grzegorz Kordylewski, ul. Janiny Porazińskiej 6, 62 – 050 Mosina. Wykonawca do oferty
załączył wykaz prac, których zakres obejmuje budowę domów jednorodzinnych, wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie. Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2 oraz
Rozdziału V ust. 1 pkt 2 SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczenia Wykonawca winien przedłoŜyć wykaz robót budowlanych, których zakres obejmuje
prace ogólnobudowlane i sanitarne w obiektach uŜyteczności publicznej, o wartości co najmniej
530.000,00 zł brutto kaŜda, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie.
Wykonawca, pismem nr ZP.3432-20-03/10, z dnia 27.05.2010 r., został wezwany do uzupełnienia
brakujących dokumentów. W odpowiedzi przedłoŜył oświadczenie wyjaśniające, iŜ składając ofertę
działał w przekonaniu, iŜ doświadczenie jakie posiada, tj. budowa domów jednorodzinnych, o wartości
powyŜej wymaganej przez Zamawiającego kwoty, jest wystarczające do wykazania spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
W związku z powyŜszym wykonawca nie wykazał potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się
za odrzuconą.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, poniewaŜ jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
została odrzucona oferta „INSTAL – ROM” Zakład Usługowy Roman Pludra, Zalesewo, ul. Botaniczna
12, 62 – 020 Swarzędz. Wykonawca do złoŜonej oferty nie załączył tygodniowego harmonogramu
rzeczowo – finansowego oraz oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie, potwierdzonego
przez dyrekcję Liceum.
Zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 3 pkt 3 i 4 SIWZ Wykonawca był zobowiązany przedłoŜyć
przedmiotowe dokumenty.
Ponadto ww. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
–
posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca do złoŜonej oferty załączył wykaz robót
potwierdzający prawidłowe wykonanie tylko dwóch prac, wraz z dokumentami potwierdzającymi
ich prawidłowe wykonanie. Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2 oraz Rozdziału V ust. 1
pkt 2 SIWZ, na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku, Wykonawca był zobowiązany
przedłoŜyć wykaz zawierający minimum 3 roboty wraz z dokumentami potwierdzającymi ich
prawidłowe wykonanie.
–
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca, na potwierdzenie
spełnienia przedmiotowego warunku, w złoŜonej ofercie wskazał, iŜ osoby przeznaczone do
realizacji zamówienia zostaną mu oddane do dyspozycji.
Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 4 SIWZ jeŜeli Wykonawca wskazał, iŜ będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia udostępnionymi mu przez inne podmioty był
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu fakt dysponowania nimi, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca nie przedłoŜył
stosownych dokumentów.
–
sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca do złoŜonej oferty załączył nieaktualną,
obowiązującą od 09.04.2009 r. do 08.04.2010 r., polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisami Rozdziału IV
ust. 1 pkt 4 i ust. 3 oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 5 SIWZ, na potwierdzenie spełnienia
przedmiotowego warunku, Wykonawca był zobowiązany przedłoŜyć aktualną, na dzień składania
ofert, polisę.
Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów, poniewaŜ, zgodnie z
art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy, jego oferta podlega odrzuceniu mimo złoŜenia przedmiotowych
dokumentów.

4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ogłoszenie nr 87843– 2010
z dnia 19.04.2010 r.
5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT:
najniŜsza: 570.788,84 zł brutto

najwyŜsza:

777.992,40 zł brutto

6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:
„MALBUD” Zakład Remontowo – Budowlany Eugeniusz Nowak, ul. Zagłoby 5, 60 – 177 Poznań
7.CENA WYBRANEJ OFERTY:
570.788,84 zł brutto
8. UZASADNIENIE WYBORU
Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złoŜoną w zakresie prowadzonego postępowania i otrzymała
maksymalną liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryterium oceny – cena 100%. Wykonawca
spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu.
9. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złoŜyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa i adres Wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MIRTECH” Miron
Skrzeczkowski Sarbka 2, 64 – 700 Czarnków
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo Remontowe „MURBET” Sp. z o.o.
ul. Korczak 16A, 62 – 800 Kalisz
„INSTAL – ROM” Zakład Usługowy Roman Pludra
Zalesewo, ul. Botaniczna 12, 62 – 020 Swarzędz
Zakład Usługowo – Remontowy Idziaszek Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 6, 63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „GREKBUD” Grzegorz Kordylewski
ul. Janiny Porazińskiej 6, 62 – 050 Mosina
„MALBUD” Zakład Remontowo – Budowlany Eugeniusz Nowak
ul. Zagłoby 5, 60 – 177 Poznań

Liczba punktów
w kryterium cena
73,37
80,99
--------95,51
--------100,00

10. ZAWARCIE UMOWY
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 08.06.2010 r., tj. po upływie określonego w art. 94 ust. 1 pkt
2 cytowanej ustawy terminu.

