Egzemplarz nr 1
Malbork, dnia 09.09.2015 r.

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZP/97/VIII/2015/NJ. Nazwa zadania: „Remont instalacji elektrycznej oraz
wymiana drzwi stalowych w schronohangarach na terenie lotniska
wojskowego w Jednostce Wojskowej 1128 Malbork”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
Oferta nr 1 – 100,00 pkt.
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE
„GOHA Małgorzata Braun
ul. Młyńska 6
63 – 510 MIKSTAT
Wartość brutto: 50.671,02 zł (90 pkt.)
Okres gwarancji: 5 lat (10 pkt.)

UZASADNIENIE WYBORU
Oferta spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca
przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert
(najniższa cena oraz okres gwarancji), Wykonawca spełnił postawione warunki
udziału w postępowaniu, wadium zostało wniesione poprawnie.
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W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE OFERTY

L.p.

Nazwa

- Wartość brutto
- Okres gwarancji
Łączna ilość punktów

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE
„GOHA Małgorzata Braun
ul. Młyńska 6
63 – 510 MIKSTAT

2.

EC INSTAL Sp. z o. o.
Damian Wądołowski
ul. Promienna 7
80 – 297 RĘBIECHOWO

65.809,43 zł (69,30 pkt.)
3 lata (6 pkt.)
75,30 pkt.

3.

DOMBUD – GAJA
Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane
mgr inż. Witold Barcikowski
ul. Orzeszkowej 15/1
82 – 200 MALBORK

67.919,25 zł (67,14 pkt.)
5 lat (10 pkt.)
77,14 pkt.

4.

INSTALATORSTWO POMIARY
I NADZORY ELEKTRYCZNE
Zbigniew Wdowiak
ul. Mickiewicza 41/29
82 – 200 MALBORK

5.

BLACK WATER ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Nieborowska 46/27
80 – 034 GDAŃSK

153.984,36 zł (29,62 pkt.)
4 lata (8pkt.)
37,62 pkt.

6.

PRZEDSIĘBIORSWO BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO
„IZOGAZ” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 43
82 – 500 KWIDZYN

54.263,32 zł (84,04 pkt.)
5 lat (10 pkt.)
94,04 pkt.

50.671,02 zł (90 pkt.)
5 lat (10 pkt.)
100,00 pkt.

65.555,06 zł *
4 lata
*oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 5, Ustawy Pzp,
*Wykonawca wykluczony na podstawie
art. 24b ust. 3 w związku z art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.
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2.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone
następujące oferty:
Oferta nr 4
INSTALATORSTWO POMIARY
I NADZORY ELEKTRYCZNE
Zbigniew Wdowiak
ul. Mickiewicza 41/29
82 – 200 MALBORK
Uzasadnienie prawne: oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24b ust. 3 Ustawy
Prawo zamówień publicznych.

3.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni
następujący Wykonawcy:
Oferta nr 4
INSTALATORSTWO POMIARY
I NADZORY ELEKTRYCZNE
Zbigniew Wdowiak
ul. Mickiewicza 41/29
82 – 200 MALBORK
Uzasadnienie

prawne:

Wykonawca

zostaje

wykluczony

z

postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24b ust. 3 Ustawy Prawa
zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zawarł następujące zapisy w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
ROZDZIAŁ 6

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu
1.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności
do grupy kapitałowej, o której mowa w z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
(zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ). W przypadku potwierdzenia przynależności do takiej
grupy kapitałowej Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej grupy.
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Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca winien
wraz z ofertą złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
Wykonawca nie załączył do swojej oferty oświadczenia o przynależności lub o braku
przynależności do grupy kapitałowej. W związku z zaistniałą sytuacją na mocy art.
26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w dniu 02.09.2015 r.
wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakującego oświadczenia sporządzonego
według wzoru z SIWZ (załącznik nr 4).
Wykonawca

złożył

wymagane

oświadczenie

o

przynależności

lub

braku

przynależności do grupy kapitałowej dnia 07.09.2015 r. o godz. 13.40.
z niedochowaniem wyznaczonego terminu, który upłynął dnia 07.09 2015 r.
o godzinie 10.00. Zamawiający nie może uznać złożonego oświadczenia jako
złożone poprawnie, gdyż Wykonawca nie dołożył wszelkich starań, aby
zadośćuczynić zapisom wezwania.
W związku z powyższym Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcę, który nie złożył listy (oświadczenia), o której mowa
w art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą
możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty Wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4/5

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki
ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.).

DOWÓDCA

Sprawdził: J. Narloch

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta T:11/13 (B c)
Wykonał: M. Sikorska, dnia 09.09.2015 r. (tel. 261 536 789)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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