
                   Informacja o wyniku postępowania 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00046.2015   23.09.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00284/15    

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na montaż windy 

na istniejącym obiekcie Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 

w Owińskach, Plac Przemysława 9. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 

ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu, do którego złożono dwie oferty: 

• wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlową ARTMED J. Sienkiewicz A. Kęsy Sp. J., ul. św. Antoniego 18/3, 97 – 200 Tomaszów 

Mazowiecki, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 294.611,93 zł brutto i udzieliła 60 miesięcy gwarancji 

na wykonane roboty budowlane. 

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną liczbę 100,00 punktów 

w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny, tj.: cena – 90,00 pkt i termin gwarancji na wykonane prace budowlane – 10,00 pkt. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

• Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ odrzucona została oferta 

PRO REHA Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 104, 60 – 307 Poznań. 

Wykonawca do złożonej oferty załączył jedynie tabelę elementów scalonych, nie przedłożył natomiast kosztorysu o treści 

określonej przez Zamawiającego w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 4 pkt 2 oraz Rozdziału XII ust. 2 SIWZ Wykonawca winien przedłożyć kosztorys ofertowy 

sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, który uwzględnia wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia. Brak wyszczególnienia przez Wykonawcę wszystkich pozycji wymaganych w przedmiarze robót uniemożliwia 

Zamawiającemu weryfikację złożonej oferty pod względem merytorycznym, w tym w szczególności w zakresie należytego 

oszacowania kosztów przeprowadzenia prac. 

Ponadto należy dodać, iż zgodnie z zapisami § 3 stanowiącego załącznik do SIWZ Projektu umowy, zapłata za wykonanie zadania 

jest wynagrodzeniem kosztorysowym, a brak kosztorysu o wymaganej przez Zamawiającego treści uniemożliwia prawidłowe 

rozliczenie zrealizowanej inwestycji. 

Ponadto w ofercie tej stwierdzono: 

− Brak wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy 

i doświadczenia. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2) oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 2) SIWZ, na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego 

warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz robót budowlanych, potwierdzający należyte wykonanie w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

minimum trzech zamówień o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każde, obejmujących swoim zakresem prace 

polegające na wykonaniu szybu windowego wraz z instalacją windy, wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone. 

Do złożonej oferty załączony został wykaz czterech zrealizowanych zadań, z których jedno wykonane zostało w 2009 roku, 

a pozostałe trzy nie odpowiadają wymaganym przez Zamawiającego: wartości i zakresowi prac. 

Jednocześnie przedłożono wykaz pięciu zamówień zrealizowanych przez Podmiot skierowany przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy, w którym nie zostały określone wartości przeprowadzonych prac, 

a także nie zostały załączone żadne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. 

− Brak wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 3) oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 3) SIWZ, na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego 

warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą nadzorować 

realizację zadania), posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonawczym 

m.in. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Do złożonej oferty nie został załączony wykaz w wymaganej specjalności. 

− Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT – 

23%. 

Ponieważ oferta ta podlega odrzuceniu, Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia prawidłowych dokumentów oraz 

złożenia stosownych wyjaśnień. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pok. 

103A w dniu 30.09.2015 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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