Gdańsk, 2016.05.05

L.dz. …………………S/2016
Do wykonawców (według załącznika adresowego) i zainteresowanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/2/2016
Usługa ochrony mienia oraz dozoru
Zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w
postępowaniu o zamówienie publiczne ZP/PN/2/2016 Usługa ochrony mienia oraz dozoru, przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie oraz najdłuższym terminie
płatności złożyła firma „Ekotrade” Sp. z o.o., 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4, Przedstawicielstwo w
Gdańsku, 80-416 Gdańsk, ul. Hallera 107 – cena 264.587,76 PLN, termin płatności – 30 dni. W postępowaniu
złożono siedem ofert.
Uzasadnienie wyboru
Oferta firmy „Ekotrade” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne, tj. jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto w/w firma złożyła ofertę o najniższej cenie w
wysokości 264.587,76 PLN oraz najdłuższym terminie płatności wynoszącym 30 dni, uzyskując w ocenie
największą liczbę punktów tj. 100,00 pkt. Była to też jedyna oferta mieszcząca się w kwocie, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (273.060,00 PLN brutto). Oferty uzyskały
następujące oceny:
1. Impel Security Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, Impel Provider Security
Partner Sp. z o.o. Sp.k., Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp.k. (adresy członków konsorcjum identyczne jak
lidera) – cena 345.119,80 PLN – 75,90 pkt, termin płatności 30 dni - 1 pkt, łącznie 76,90 pkt;
2. „Ekotrade” Sp. z o.o., 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4, Przedstawicielstwo w Gdańsku, 80-416 Gdańsk,
ul. Hallera 107, - cena 264.587,76 PLN – 99 pkt, termin płatności 30 dni – 1 pkt, łącznie 100 pkt;
3. „Jantar 2” Sp. z o.o. (lider konsorcjum), 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71, „Jantar” Sp. z o.o., 76-200
Słupsk ul. Zygmunta Augusta 71 - cena 312.026,40 PLN – 83,95 pkt, termin płatności 30 dni 1 pkt, łącznie
84,85 pkt;
4. Memling Security Sp. z o.o., 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 309 – cena 280.820,07 PLN – 93,28 pkt,
termin płatności 30 dni – 1 pkt, łącznie 94,28 pkt;
5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Certus” Sp. z o.o., 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 193 –
cena 309.775,50 PLN – 84,56 pkt, termin płatności płatności 30 dni – 1 pkt, łącznie 85,56 pkt.
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W
postępowaniu odrzucono ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Poraj” Sp. z o.o., 80-745 Gdańsk, ul.
Sadowa 1 ze względu na rażąco niską cenę (art. 89 ust. 1 pkt 4uPzp). Wykonawca na podstawie art. 90 ust. 1
uPzp został wezwany pismem z dnia 2016.04.27 do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny jego oferty. Zgodnie z
uPzp koszty pracy, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że nawet przy korzystaniu z osób - w oparciu o umowę cywilnoprawną
(umowę o dzieło, umowę zlecenia) - do obliczenia ceny wykonawca musi przyjąć poziom nie niższy od
minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca, co prawda złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, ale
wynikało z nich, że koszty pracy, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny jego oferty, były niższe od
minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z powyższym Zamawiający musiał odrzucić w/w ofertę ze
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względu na rażąco niską cenę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 uPzp. Ponadto na podstawie art. 24 ust. 4 uPzp
odrzucono ofertę firmy Atut Agencji Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, gdyż w/w
wykonawca został wykluczony z postępowania.
Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania z o udzielenie zamówienia z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Z postępowania na podstawie art. 24 b ust. 3 wykluczono firmę Atut
Agencję Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o., 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12 a. Wykonawca w wyznaczonym
terminie uzupełnił listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej jedynie mailem (brak na
dokumencie oryginalnych podpisów).
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wbpg.org.pl oraz w miejscu
publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp tzn. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
uPzp. Umowa zostanie zawarta w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 307.
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