Radomsko, dnia 13 października 2015r.
Zamawiający:
MUZEUM REGIONALNE
im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
97-500 Radomsko ul. Narutowicza 1

Wszyscy Wykonawcy
Znak: DAD-2600-2/2015
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz sieci komputerowej w budynku
Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku"

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY,
ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający informuje, że:
I. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, którym jest firma "STB" Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Bór 151 C, 42-200 Częstochowa:
Cena brutto oferty: 492.000,00 złotych
Termin realizacji: 45 dni
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą w kryteriach oceny ofert i uzyskał najwyższą łączną
liczbę punktów.

II. W postępowaniu zostały złożone 4 oferty:
1) ELSTER P.P.H.U. Andrzej Przekopiak
ul. Krzywa 2, 05-220 Zielonka
Cena brutto oferty: 551.548,30 złotych
Termin realizacji: 68 dni
Okres gwarancji: 60 miesięcy
(oferta nr 1)
2) KOMTECH Piotr Maruszewski
ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz
Cena brutto oferty: 570.824,56 złotych
Termin realizacji: 70 dni
Okres gwarancji: 60 miesięcy
(oferta nr 2)

3) Usługi Remontowo- Budowalne "STELDOM" Andrzej Stelmaszczyk
ul. Krótka 38, 42-202 Częstochowa
Cena brutto oferty: 452.307,54 złotych
Termin realizacji: 45 dni
Okres gwarancji: 36 miesięcy
(oferta nr 3)
4) "STB" Sp. z o.o.
ul. Bór 151C, 42-200 Częstochowa
Cena brutto oferty: 492.000,00 złotych
Termin realizacji: 45 dni
Okres gwarancji: 60 miesięcy
(oferta nr 4)
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert nie odrzuconych:
Nr
Liczba punktów
oferty w kryterium „Cena”
1
2
4

75,82
73,26
85,00

Liczba punktów
Liczba punktów
w kryterium
w kryterium
„Termin realizacji” „Okres gwarancji”
6,62
5,00
6,43
5,00
10,00
5,00

Łączna liczba punktów
87,44
84,69
100,00

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony Wykonawca, a jego oferta została
odrzucona:
Usługi Remontowo-Budowalne "STELDOM" Andrzej Stelmaszczyk
z siedzibą ul. Krótka 38, 42-202 Częstochowa
(oferta nr 3)
Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia
Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zm.) - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie nie załączył
do oferty wymaganego przez Zamawiającego zgodnie z treścią SIWZ:
1) dodatku nr 5 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.2) i pkt 7.I.2
SIWZ, jak również nie załączył dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) dodatku nr 6 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.4) lit. a) i b)
i pkt 7.I.1. (str. 7 SIWZ);
3) dokumentu na potwierdzenie spełnienia warunku,o którym mowa w pkt 6.5 oraz pkt 7.I.3. (str. 7
SIWZ);
4) dokumentu na potwierdzenie spełnienia warunku,o którym mowa w pkt 7.II.3. SIWZ;
5) dokumentu na potwierdzenie spełnienia warunku,o którym mowa w pkt 7.II.4. SIWZ.

Zamawiający w trybie art. 26 ust. 2, 2a, 2b, 2c i ust. 3 w zw. z art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych w dniu 06.10.2015r. wezwał ww. Wykonawcę do złożenia opisanych wyżej
dokumentów w terminie do dnia 08.10.2015r. do godz. 12.00. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie
uzupełnił dokumentów do złożenia których został wezwany.
W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta
Wykonawcy została odrzucona.
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie:
•

art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

•

art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub elektronicznie. W przypadku, gdy wykonawca nie
otrzyma zawiadomienia faksem lub elektronicznie termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni
od daty przesłania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem lub elektronicznie. Zamawiający
może zewrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa, powyżej, jeżeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego
nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o przybycie w dniu 26.10.2015r.
do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.

W imieniu Zamawiającego
Dyrektor Muzeum Regionalnego
im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
dr Tomasz Nowak

