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Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” - w skrócie „Pzp”, Zamawiający - Dom Pomocy
Społecznej „Pod Brzozami” ul. Bohaterów 46/48, 03-007 Warszawa, zawiadamia, że w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia - „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy
ul. Bohaterów” - etap II, polegająca na modernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej
„Pod Brzozami” dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych
związanych z modernizacją pomieszczeń. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): PN/DPS/2/2018,
jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Waldemar Kurkiewicz
prowadzący działalność pod nazwą „ELTIM Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Inwestycyjne
Waldemar Kurkiewicz”, ul. Gustawa Morcinka 5 paw. 36, 01-496 Warszawa, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów okresu gwarancji i terminu wykonania zamówienia
1otrzymała 100 pkt.

1.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

W postępowaniu oferty złożyli:
1)

Waldemar Kurkiewicz prowadzący działalność pod nazwą „ELTIM Przedsiębiorstwo
Ogólnobudowlane i Inwestycyjne Waldemar Kurkiewicz”, ul. Gustawa Morcinka 5 paw. 36,
01-496 Warszawa,

2)

MULTI-SERWIS Sp. z o.o., ul. Pokoje 27, 05-205 Wola Rasztowska,

3)

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Grzeszczak Oktawian
i Krystian Nowicki prowadzący działalność w formie spółki cywilnej P.P.H.P. SOCHBUD
S.C., ul. Polna 7, 996-500 Sochaczew.

2.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Waldemar

Kurkiewicz

prowadzący

działalność

pod

nazwą

„ELTIM

Przedsiębiorstwo

Ogólnobudowlane i Inwestycyjne Waldemar Kurkiewicz”, ul. Gustawa Morcinka 5 paw. 36,
01-496 Warszawa:
1)

\

punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 60 pkt,
1
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2)

punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” -15 pkt,

3)

punktacja przyznana w kryterium „Termin wykonania zamówienia” - 25 pkt,

4)

łączna punktacja -100 pkt.

Z postępowania został wykluczony wykonawca - MULTI-SERWIS Sp. z o.o., ul. Pokoje 27,
05-205 Wola Rasztowska.

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia z postępowania wykonawcy

Na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający wezwał wykonawcę MULTI-SERWIS Sp. z o.o.,
ul. Pokoje 27, 05-205 Wola Rasztowska (dalej jako „wykonawca MULTI-SERWIS”) do złożenia
w terminie określonym w wezwaniu do złożenia wymaganego w postępowaniu, zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - dalej zwanego „zaświadczeniem właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego”, dotyczącego Rafała Zięby prowadzącego działalność pod nazwą MAGDEL Rafał
Zięba, ul. Karabeli 3/41, 01-313 Warszawa - innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a Pzp
(„podmiotu trzeciego”), w celu wykazania, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia.

W terminie określonym w wyżej wymienionym wezwaniu, wykonawca MULTI-SERWIS nie złożył
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczącego pierwotnego podmiotu trzeciego
Rafała Zięby prowadzącego działalność pod nazwą MAGDEL Rafał Zięba, ul. Karabeli 3/41,
01-313 Warszawa. Wykonawca MULTI-SERWIS nie skorzystał również z art. 22a ust. 6 Pzp i nie
zastąpił pierwotnego podmiotu trzeciego - Rafała Zięby, innym podmiotem trzecim lub
podmiotami trzecimi, ani nie wykazał, że sam spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności zawodowych, tj. dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp wykluczył
z postępowania wykonawcę MULTI-SERWIS.
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający wyklucza wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp oferta wykonawcy MULTI-SERWIS została uznana
za odrzuconą.
4.

W postępowaniu została odrzucona oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia

- Grzeszczak Oktawian

i Krystian

Nowicki

prowadzący

działalność w formie spółki cywilnej P.P.H.P. SOCHBUD S.C., ul. Polna 7, 996-500
Sochaczew.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

Na podstawie art. 85 ust. 2 zdanie drugie Pzp Zamawiający wezwał wykonawców (zwrócił się do
wykonawców) o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 31
października 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców w wezwaniu, że odmowa
wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 31 października 2018 r. nie
powoduje utraty wadium oraz że zgodnie z art. 85 ust. 4 Pzp przedłużenie terminu związania
ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Niniejszy wezwanie zostało również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.
Stosowne oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą wykonawca powinien
złożyć Zamawiającemu w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości okresu związania ofertą,
tj. do dnia 5 września 2018 r. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Grzeszczak Oktawian i Krystian Nowicki prowadzący działalność w formie spółki cywilnej
P.P.H.P. SOCHBUD S.C., ul. Polna 7, 996-500 Sochaczew - dalej jako „Wykonawca
SOCHBUD", nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp odrzucił ofertę
Wykonawcy SOCHBUD.

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
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