Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie
ul. Zamojska 70 C, 22-460 Szczebrzeszyn,
tel. (84) 535 97 61 email: psmszczeb@op.pl www.psmszczebrzeszyn.lbl.pl
NIP 922-10-72-675, REGON 001005577

Szczebrzeszyn, dnia 27.06.2016 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót
związanych z zagospodarowaniem terenu wokół odrestaurowanego budynku Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Szczebrzeszynie”

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, działając
na podstawie w oparciu o artykuł 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku
(Dz. U. z 2015 poz. 2164) informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została
uznana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INWEX Spółka z o. o.
22-460 Szczebrzeszyn, Brody Małe 2C
Cena oferty – 185.300,42 zł
Oferta nie podlegająca odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w oparciu o bilans kryteriów oceny
zawartych w siwz. Oferta uzyskała największą ilość punktów.
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu
5 dni od daty otrzymania (publikacji) przedmiotowej informacji.
Wykaz złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert zawiera poniższa tabelka.

Lp.
1

2

Nazwa i adres Wykonawcy
Zakład Remontowo – Budowlany „TRAMES”
Piasecki i Małyszek Spółka Jawna
22-400 Zamość, ul. Graniczna 8b
Konsorcjum firm reprezentowane przez lidera:
TOMGAZ Grzegorz Gęborys
22-600 Tomaszów Lubelski,
Pasieki, ul. Leśna 42

Wartość oferty
[zł]

Termin realizacji
zamówienia

Gwarancja

Termin
płatności

191.711,82

31.08.2016 roku

60 m-cy

30 dni

224.666,70

31.08.2016 roku

60 m-cy

30 dni
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
INWEX Spółka z o. o.
22-460 Szczebrzeszyn, Brody Małe 2C
Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełżec”
Spółka z o. o.
22-670 Bełżec, ul. Wąska 121
Firma Budowlana REM-BUD – I
Bronisław Drąg Spółka Jawna
37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 60B

185.300,42

31.08.2016 roku

60 m-cy

30 dni

197.131,63

31.08.2016 roku

60 m-cy

30 dni

229.542,43

31.08.2016 roku

60 m-cy

30 dni

Oferty nr 1, 2, 3 i 4 nie podlegały odrzuceniu, natomiast oferta nr 5 została odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w/w ustawy w związku z art. 24 ust. 2 w/w ustawy.
Wykonawca w złożonej ofercie nie przedłożył wymaganych n/w dokumentów:
1. Aktualnego dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jego braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż
200.000,00 zł. Wymóg w tym zakresie został opisany w Rozdziale VI, pkt 7, ppkt. c) siwz. Do
dokumentów ofertowych został załączony dokument opłaconej polisy – 900-A nr 298902 –
nie mniej dotyczy on okresu ubezpieczenia od 11.04.2015 roku do 10.04.2016 roku, a więc
jego treść nie potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Dodatkowo istnieje
rozbieżność pomiędzy wartością składki wynikającą z w/w dokumentu polisy (2.861,00 zł), a
potwierdzeniem przelewu (3.361,00 zł).
2. Wykazu zrealizowanych głównych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
budowlane zostały wykonane, oraz załączenie dowodów dotyczących, czy zostały one
wykonane należycie i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone – zawierającego potwierdzenie wykonania minimum 1 zamówienia obejmującego
roboty inwestycyjne i/lub kompleksowe remontowo - modernizacyjne -remont i/lub budowa
powierzchni utwardzonych z płyt i/lub kostki betonowej, granitowej, kamiennej) o wartości
min. 200.000,00 zł i zrealizowanego na obiekcie / obiektach zabytkowych nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Wymóg w
tym zakresie został opisany w Rozdziale VI, pkt 7, ppkt. b) siwz. Do dokumentów ofertowych
został dołączony wykaz wykonanych zamówień, w którym wykazano m.in. realizację
dotyczącą budynku Zamawiającego. Nie mniej wedle wiedzy, którą dysponuje Zamawiający,
wskazana realizacja nie spełnia wymaganego warunku pod względem wartości.
Zamawiający pismem z dnia 20.06.2016 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.
Do upływu wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna odpowiedź. Mając powyższe na uwadze,
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Zamawiający postanowił dokonać wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) w/w
ustawy. Ofertę wykluczoną traktuje się jako odrzuconą.
Poniżej prezentujemy zestawienie uwzględniające wymagane zapisami art. 92 ust. 1 pkt. 1 w/w
ustawy informacje.
Ilość punktów
Lp.

1

2

3

4

Nazwa i adres Wykonawcy
Zakład Remontowo – Budowlany
„TRAMES” Piasecki i Małyszek Spółka
Jawna
22-400 Zamość, ul. Graniczna 8b
Konsorcjum firm reprezentowane przez
lidera:
TOMGAZ Grzegorz Gęborys
22-600 Tomaszów Lubelski,
Pasieki, ul. Leśna 42
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
INWEX Spółka z o. o.
22-460 Szczebrzeszyn, Brody Małe 2C
Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełżec”
Spółka z o. o.
22-670 Bełżec, ul. Wąska 121

w kryterium
cena

w kryterium
okres
gwarancji

łącznie

86,99

10,00

96,99

74,23

10,00

84,23

90,00

10,00

100,00

84,60

10,00

94,60
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