Gdańsk, 2015.04.03

L.dz. …………………S/2015
Do wykonawców (wg załącznika) i zainteresowanych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/1/2015
Roboty budowlane w budynku głównym
Zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) 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/1/2015 Roboty budowlane w budynku głównym,
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie oraz
najdłuższym okresie gwarancji złożyła firma ROB-MAR Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Poznańska 226a – cena
138.000,93 PLN, gwarancja – 60 miesięcy W postępowaniu złożono 9 ofert. Jednego wykonawcę wykluczono z
postępowania.
Uzasadnienie wyboru
Proponujemy wybór oferty firmy ROB-MAR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, gdyż spełnia ona wszystkie
wymagania formalno-prawne, 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 138.000,93 PLN oraz najdłuższym okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy
uzyskując w ocenie największą liczbę punktów tj. 100,00 pkt. Oferty uzyskały następujące oceny:
1. ROB-MAR Sp. z o.o., 87-100 Toruń, Poznańska 226 A – cena 138.195,88 PLN (95 pkt); gwarancja – 60
miesięcy (5pkt) – łącznie 100 pkt;
2. „WAJP” s.c.Wieczorek & Jakóbczak, 83-050 Pręgowo, ul Wodociągowa 1 B – cena 214.647,00 PLN (61,08
pkt); gwarancja 36 miesięcy (3 pkt) – łącznie 64,08 pkt;
3. THPiU „SUMPT” Sp. z o.o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 10 – cena 188.190 PLN (69,66 pkt); gwarancja –
60 miesięcy (5 pkt) – łącznie 74,66 pkt;
4. ESM SYSTEMS Sp. z o.o., 81-601 Gdynia, ul. Prostokątna 4 – cena 193.801,88 PLN (67,65 pkt); gwarancja
– 60 miesięcy (5 pkt) – łącznie 72,65 pkt;
5. ZP-U „ELKOR” Helga Jakielska, 83-200 Starogard Gdański, Droga Owidzka 14 – cena 172.104,83 PLN
(76,18 pkt); gwarancja – 38 miesięcy (3,17 pkt) – łącznie 79,35 pkt;
6. FHU SARDAW MarcinPlichta, 83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 17 – cena 166.583,09 PLN (82,84 pkt);
gwarancja – 60 miesięcy (5 pkt) – łącznie 87,84 pkt;
7. MAXI TERM Wiesław Deneko, 80-288 Gdańsk, ul. Czecha 1/4 – cena 161.528,32 PLN (81,16 pkt);
gwarancja – 36 miesięcy (3 pkt) – łącznie 84,16 pkt;
8. PB „PBK” Wiesław Gulgowski, 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83 – cena 150.323,74 PLN (87,21 pkt);
gwarancja – 36 miesięcy (3 pkt) – łącznie 90,21 pkt.
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W
postępowaniu odrzucono ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Skrzypkowski z siedzibą w
Łapalicach przy ul. Kartuskiej 23/1 (adres do korespondencji: 83-340 Sierakowice, Rynek 1). Podstawa prawna
art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą
Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania z o udzielenie zamówienia z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu
Rakowym 5/6 wezwał wykonawcę pismem z dnia 2015.03.27 L.dz. 989/S/2015 do uzupełnienia dokumentów
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wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (m.in. zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu
skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), a także do udzielenia wyjaśnień, w
tym złożenia dowodów, że cena oferty nie jest rażąco niska. Dokumenty należało uzupełnić, a pisemne
wyjaśnienia złożyć w terminie do dnia 1 kwietnia 2015 r. do godz. 10.
Pomimo wezwania wykonawca nie złożył zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zostało wystawione po upływie terminu składania ofert tzn z datą
31.03.2015, a z jego treści nie wynika, że warunki udziału w postępowaniu były przez Wykonawcę spełnione nie
później niż w dniu składania ofert czyli 27 marca 2015 r. (wynika to z treści art. 26 ust. 3 uPzp). Ponadto
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zostało złożone nieznaczne po upływie terminu na uzupełnienie
dokumentów o godz. 10.10 dnia 1 kwietnia 2015 r.
W związku powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp Zamawiający wykluczył wykonawcę z
postępowania. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a uPzp zatrzymał wadium wykonawcy wraz z
odsetkami.
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 14 kwietnia 2015 r. o godz. 11 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 307.
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