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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy sprawy:
Adm. 216-6-09

Numer ogłoszenia w BZP 411572-2009

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 206 000 euro, na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych tekst jednolity z dnia 29.11.2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655)
Przedmiot zamówienia:
przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż 5 sztuk okiennych
kurtyn przeciwpożarowych, 4 sztuk okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym oraz dostawa i
montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi
Zamawiający, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARKADA-KOD Jan
Powierski i Dariusz Nadolny Spółka jawna Świecie ul. Witosa 7B z ceną realizacji zamówienia 65 902,80 zł
brutto.
Uzasadnienie wyboru
Najkorzystniejsza oferta przedstawia najniższą cenę, w ocenie ofert zastosowano kryterium:
Ważne oferty po ocenie otrzymały następującą punktację:
WYKONAWCA

ARKADA-KOD
Jan Powierski i Dariusz Nadolny Spółka jawna
ul. Witosa 7B
86-100 Świecie
oferta na kwotę 65 902,80 zł brutto
KAMI P.H.U
Marek Boruta
ul. Tawułkowa 19
04-953 Warszawa
oferta na kwotę 67 389,27 zł brutto

PKT

300

293,38

cena - 100%

Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu (oferta odrzucona)
Przedsiębiorstwo ORZEŁ - INSTAL
Władysław Rogalski
ul. Centralna 21
05-816 Opacz
oferta na kwotę 89 807,21 zł brutto
Uzasadnienie prawne:
Art. 24, ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu
Art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Uzasadnienie faktyczne:
Po sprawdzeniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, stwierdzono brak dokumentów, potwierdzających
spełnianie stawianych w Rozdziale III SIWZ warunków udziału w postępowaniu:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

3) wykazu wykonanych w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania, (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dwóch zamówień, polegających na dostawie i montażu
kurtyn/bram/okien przeciwpożarowych, o wartości każdego zamówienia minimum 50 000 zł netto, z podaniem
wartości netto tych zamówień, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia
te zostały wykonane należycie.
Dodatkowo stwierdzono brak dokumentów, potwierdzających spełnianie stawianych w Rozdziale V SIWZ wymagań,
dotyczących oferowanych okiennych kurtyn przeciwpożarowych oraz oszklenia okien aluminiowych. Zamawiający
wymagał, w oparciu o art.25 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca stosował
wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, aby:
- kurtyny p.poż miały potwierdzoną klasę odporności ogniowej EW-60/E-120
- oszklenie zastosowane w oknach p.poż miało potwierdzoną klasę odporności ogniowej EI 60
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów. Zgodnie z Prawem zamówień
publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, wykluczonego z udziału w postępowaniu

Oferta odrzucona
START SYSTEM
Paweł Zawadzki
Kłoda 6
29-910 Magnuszew
oferta na kwotę 71 980,00 zł brutto
Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust.1 pkt 2) ustawy z 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
Uzasadnienie faktyczne:
Po sprawdzeniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, stwierdzono brak kosztorysu ofertowego wymaganego, w
Rozdziale IX pkt 1 SIWZ 1. „Ryczałtową cenę całkowitą (brutto) realizacji zadania, przedstawioną w FORMULARZU
OFERTY, Wykonawca ustali po sporządzeniu kosztorysu ofertowego, który ma być dołączony do oferty Wykonawcy” .
Kosztorys nie jest dokumentem, wymienionym w

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów „w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” z
dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605 ze zm.), zatem nie podlega uzupełnieniu, o którym mówi art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp.

Zgodnie z art. 180 ustawy z 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) od
decyzji Zamawiającego przysługuje protest, który może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął
lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego
treścią. Zamawiający dopuszcza wniesienie protestu za pomocą faksu, zobowiązując się niezwłocznie potwierdzić fakt
otrzymania pisma
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