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o wyborze naj korzystniejszej oferty

Młodzieżowy Ośro dek Wychow aw czy

ul. Klasztorna 39

Te|. 62 721 65 42

Fax 627216544

strona : http://www.mowkozmin.pl/

adres e.-mail : sekretariat@mowkozmin.pl

szanowni państwo,

W zwtązku z zakończetfiem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszei ofi;rty w

procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowięń

Publicznych (tj. Dz. |J. z2013 r. poz.907, zpożn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dachu budynku szkoĘ Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.

informuj em y, iż najkorzy stni ej sz ą o fertę zło ż5Ą,a fi rma :

Wydłużenie
gwarancji

KAS-BUD
Marek kasiewicz
Półwiosek Stary 11

62-561Slesin

PPUH DACHPOL

Leszek Szypuła

MĘnów 7

63-410 Ostrów Wlkp.

Cena - 118.772,28 zł brutto

Wydłuzenie gwarancji 12 rniesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferla najkorzystntejsza. Ofeita uzyskała łącznie najvqrższą punktację 97,50 pkt. Cena - 95

pkt. Wydłuzenie gwarancji 2,5 pkt.

Stre szczeni e złożony ch ofert

Wykonawca cena brutto
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167.536,61 zł 24 miesiące



Konsorcjum Nortman -G orczy ca
IJl.Leszczyńska 54
64-115 Święciechowa
Lider konsorcjum
PB Robert Nortman
|Jl, Leszczyńska 54
64-115 Swięciechowa
Partner konsorcjum
REMONDEK Sebastian Gorczyca
Ul. Malinowa12
64-111 Lipno

I49.524.62 24 mtesiące

Bl acharstwo-Dekarstwo
Hieronim witek
Ul. Grzegorzewska24
63-700 Krotoszyn

|39.082"93 24 miesiące

NoVBAU
Zal<Ład O gólnobudowlany S to larstwo
Krzysztof Nowicki
Sławoszowice, ul. Łąkowa 72

56-300 Milicz

171.809.00 24 miesiące

ZaMad Dekarsko - B lacharski
sebastian kaczmarek
Ul. Poniatowskiego 6

63-200 Jarocin

160.000.00 24 miesiące

Budowlana Firma DEKOBLACH
Ul. 3 Maja 3

63-440 Raszków
i 03.106.82 24 miesiące

PPUH DACHPOL
Leszek Szypuła
Młynów 7
63-410 Ostrów Wlkp. 2

118.]72,28 12 miesięcy

FHU ElżbiętaPerz
Ul. Odolanowska 105
63-400 Ostrów Wlkp.

141.450,00 60 miesięcy

W przypadku ofeńy złożonej przez FHU Elżbteta Petz, Zamawtający do oceny kryterium

wydłuzenie okresu gwarancji przyjął 24 miesiące.

Zgodnie z pkt. X ppkt. 3 b SIWZ W przypadku, gdy Wykoncrwca, wykaze wydłużenie gwarancji

jakości wykonanych robót o okres dłuższy niż 24 miesiqce, Zamawiajqcy do oceny oferty w

przedmiotowym lcryterium przyjmie okres maksymalny tj. 24 miesięcy ponad olcres minimalny

wymagany pr z e z Zamaw i aj qc e go
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Streszczenie oceny i porównante złożonych ofert

Nazwa i adres wvkonawcv
Cena (pkt)

Wydłużenie
gwarancji

(okt)

Razem
(pk0

KAS_BUD
Marek kasiewicz
Półwiosek Stary 11

62-561Slesin

67,35 5 7? ?§

Konsorcjum Noftman *Gorczyca
lJl. Leszczyńska 54
64-115 Święciechowa
Lider konsorcjum
PB Robert Noftman
Ul. Leszczyńska 54
64-1l5 Święciechowa
Partner konsorcjum
REMONDEK Sebastian Gorczvca
Ul. Malinowa12
64-111 Lipno

75,46 80,46

B lacharstwo -Dekarstwo
Hieronim witek
Ul. Grzegorzęwskaż4
63-700 Krotoszyn

OFERTA ODRZUCONA

NOVB AU Za|<ład O gó lnobudowlany
stolarstwo
Krzysztof Nowicki
Sławoszowice, ul. Łąkowa 12

56-300 Milicz

65,67 5 70"67

Zal<ład Dekarsko - B lacharski
sebastian kaczmarek
Ul. Poniatowskiego 6

63-200 Jarocin

70,5ż 5 75,52

Budowlana firma DEKOBLACH
Ul. 3 Maja 3

63-440 Raszków
OFERTA ODMUCONA

PPUH DACHPOL
Leszek Szypuła
Młynów 7
63-410 Ostrów Wlkp. 2

95 )5- )* 97,50

FHU ElżbiętaPętz
Ul. Odalanowska 105
63-400 Ostrów Wlkp.

79,77 5 84,77

Wykluczeniu podlegają wykonawcy:

Blacharstwo Dekarstwo Hieroninr Witek ul. Grzegorzewska 24,,63-700 Krotoszyn

Wykonawca, zostń wezwany do uzupełnienia następujących dokumentów - aktualny odpis z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Wykonawca
w W zrlaczonym terminie uzupełnił przedmiotowe dokumenty.
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Wykonawcaprzedłożył informację z CEIDG wygenerowaną w dniu 21.08.2015 r. (termin składania

ofert upłynął w dniu 18.08.2015 r.)

Zgodnie z przyjętym otzecznictwem (wyrok KIO 1059/13 z dnia 2I maja 2013 r.) Wykonawca

może przedłożyć uzupełniany dokument wystawiony po terminie składania ofefi, jednakże z

treści tego dokumentu musi wynikac, iżwkonawca spełniał warunki udzińu w postępowaniu nie

póżniej niżw dniu składania ofert.

Z uzupełnionego dokumentu (wygenerowanego po terminie składania ofert) nie wynika czy

wykonawca w terminie składania ofeń spełniał warunki udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym wykonawca zostaje wykluczony z postępowania w trybie afi.24 ust. 2

pkt. 4 ustawy Prawo zarnówtęn publicznych ('.t. Dz.U. z 2013 poz. 907 zę zmianaml) - ,
postępowania wyklucza się wykanawców którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w

postępowaniu,

Ponadto zgodnie pkt. I ppkt.2.2 19 SIWZ Zarnawiający wymagał aby wykonawcy legitymowali

się posiadaniem odpowiednich uprawnień w zakresie gospodarki odpadami tj: aktualnego

zęz:wolenia. pozwolenia lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami

ntebezpiecznymi wydanej przezwłaściwego Starostę lub Marszałka Województwa.

Po otrzymaniu informacji od jednego z Wykonawców o fakcie, iZ mi. Pan Hieronim Witek nie

posiada przedmioto!\ych uprawnień, Zamawiający wezwaŁ wykonawcę do przedłożenta dokumentu

poświadczającego zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane pruęz

właściwego Starostę lub Malszałka Wojewódźwa. W wznaczonym terminie Wykonawca

przedłożył jedynie pismo informujące Zamawiającego, tż osoby prowadzące działalnośc nię

muszą się legitymowac żadnądecyĄąadministracyjną związanązWwarzaniem odpadów (wraz

z załączeniem informacji z LEX-a). W treści pisma Wykonawca powołał się na przepisy ustawy o

odpadach, które nie regulują kwestii zwiEzanej z programem gospodarki odpadami

ntebezpiecznymi.

W informacji dostarczonej przez Wykonawcę - wydruku zLEX-a- jednoznacznie odniesiono się

do kwestii posiadania przez wykonawcę zatwierdzonego programu gospodarki odpadami

ntebezpiecznymi potwierdzającymi stanowisko Zmawiającego, iż Wykonawca zobowiązany jest

po siadać zatwier dzęnie prze dmiotowe go pro gf amu.

Stanowisko ZamawtĄącego wynika z aktua|nych przepisów - § 6 ust. 1 pkt. I Rozporządzenta

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i

warunków bezpiecznego uzy.tkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71

poz, 649 ze zmianami). Z powyższego Rozporządzenia wynika nie tylko obowiązek posiadania

przez Wykonawcę zatwierdzonego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, ale równiez
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szereg innych obowiązków, do których zobov,ltązarty jest wykonawca prac polegających na

zabezpteczaniu i usuwaniu wyrobów zawierĄących azbest.

Zgodnte z załączntkiem nr 3 do SIWZ, Wykonawca oświadczył w trybie art. 22, ust. 1 pkt. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych (i.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianam|), iz posiada

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nŃładają obowiązek ich posiadania. Zgodnie z informacją zawarlą w formularzu ofertowym

Wykonawca oświadczył w trybie art.297 KK. ze załączone do oferty oświadczenia i dokumenty

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty, w rzeczywistości jednak takich

uprawnień nie posiadał.

W związku z powyższym na podstawie art, 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zarrtówleń publicznych

Wykonawca zostąe wykluczony z postępowania w przypadku jeżeli złożył nieprawdziwe

informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

Zgodnte z art, 297 § 1 kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia

publicznego, przedl<łada przerobiony, podrobiony albo poświadczający nieprawdę lub nierzetelny

dokument albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla

uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zgodnte z art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamowięf' publicznych

ofertę wykonawcy wykluczonęgo z postępowanta uznaje się za odrzuconą.

Firma Budowlana DEKOBLACH uI.3 Maja 3,,63-440 Raszków

Zgodnie pkt. I ppkt. 2.2 19 SIWZ Zamawiający wymagał aby wykonawcy legitymowali się

posiadaniem odpowiednich uprawnień w zakresie gospodarki odpadami tj: aktualnego zezwolenia,

pozwolenia lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanej

przez wŁaściwego Starostę lub Marszałka Woj ewó dztw a.

Po otrzymaniu informacji od jednego z Wykonawców o fakcie, iż mi. Firma Budowlana

DEKOBLACH nie posiada przedmiotowych uprawnień, Zamawiający wezwd, wykonawcę do

ptzedłożenla dokumentu poświadczającego zatwrcrdzenię programu gospodarki odpadami

niebezpiecznymi wydane przęz właściwego Starostę lub Marszałka Województwa.

W wllznaczonym terminie Wykonawca przedłożył jedynie pismo informujące Zamawiającego, iż

podczas realizacjt zamowień, w których konieczne jest posiadarię zezwolenia zatwierdzającego

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, korzysta z pomocy innej firmy posiadającej

stosowną decyzję zńwierdzającą program. Zgodnie z treścią formularza ofertowego Zamawiąący

wymagał podania prac, które wykonawca zamięrza wy-konać przy pomocy podwykonawców oraz

System ProPublico O Datacomp



podania zakresu plac oraz nazw podwykonawców na zasoby których powołuje się wykonawca

w celu vnykazania spełniania warunków :udziŃu w postępowania. W obydwu przypadkach

Wykonawca nie dokonał żadnego wpisu, co oznaczńo, że Wykonawca samodzielnie spełnia

warunek art.22, ust. 1 pkt. l(oświadczenie - Załącznlk Nr 3 do SIWZ) ustawy Prawo zamówtett

publicznych (i.t. Dz.IJ. z żOI3 r. poz.907 zę zmianam|), co ozn. iz posiada uprawnienia do

wykonywania określonej dzińalności lub czylności, jeżeli przepisy prawa nakładąą obowiązek ich

posiadania. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczył w

trybie art. 29] KK. ze załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują stan prawny

i faktyczny, aktualny na dzięń złożęnia oferty, w rzeczywistości jednak takich uprawnień nie

posiadał.

W związku z povnllższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówteń publicznych

Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania w przypadku jeżeli złożył nieprawdziwe

informacje mające wpływ lub mogące mieó wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zgodnte z aft. 297 § 1 kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia

publicznego, przedkłada przerobiony, podrobiony albo poświadczający nieprawdę lub nierzetelny

dokument albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczęńu dla

uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zgodnie z aft.24 ust. 4 w związku z art.89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamowień publicznych

oferlę wykonawcy wykluczonego zpostępowania uznaje się za odrzuconą.

Umowa w sprawie realizacli zamówienia publicznego zawarta zostanie po upływie 5 dni od dnia

przesłania niniej sze go zawiadomieni a o wyborze naj korzystniej szej oferty.

Równocześnie zawiadamiamy, iz wryłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamowień

Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowatriu o udzielenie zamówienia lub

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiąvany na podstawie ustawy Prawo

Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zasttzężęntęm art. I80 ust. 2 ustawy Prawo

Zamowięń Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. I82 oraz

art. 180 ust. 4 ustawy Prawo ZamowrcńPublicznych.

Koźmin Wlkp., 04.09,2015 r.
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