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Zamość, dnia 04.08.2010r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
znak : 20/ZP/p.n./r.b./2010
na wykonanie remontu parkingu i chodników przy budynku B. Prusa 2 w Zamościu

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., ul. Peowiaków 8,
22-400 Zamość informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 19.07.2010r. w BZP na portalu
internetowym UZP nr 191617-2010 znak:20/ZP/p.n./r.b/2010 - na wykonanie remontu parkingu
i chodników przy budynku B. Prusa 2 w Zamościu zakończyło się wyborem najkorzystniejszej
oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 – Zakład Produkcyjno-Usługowy „BUD-REM”,
ul. Kalinowa 4, 22-400 Zamość, za cenę netto – 53.299,86zł. brutto – 65.025,83zł.
Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 100p.
Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta, najniższa cena, najwyższa ocena punktowa.
Punktacja przyznana pozostałym ofertom w kryterium cena :
Oferta Nr 2 - Zakład Remontowo-Budowlany „TRAMES” Piasecki i Małyszek s.j.,
ul. Graniczna 8B, 22-400 Zamość
Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena – 98,92 p.
Zamawiający działając zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 20 listopada 2007r. Dz.u. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zmianami), zawiadamia o wykluczeniu Wykonawcy Usługi Budowlane Wiesław Wilczyński,
ul. M. Reja 22/38 22-400 Zamość z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie remontu parkingu i chodników przy budynku B. Prusa 2 w Zamościu .
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca nie spełnił następujących wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. W części V. P.2 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wykazu robót budowlanych - minimum
3, z których każda jest równa lub wyższa od wartości składanej oferty, o podobnym charakterze
z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia należy złożyć wypełniony formularz
stanowiący zał. nr 7 do siwz.
- Wykonawca nie wykonał ani jednej zrealizowanej roboty zgodnej z postawionymi warunkami.
Wykonawca złożył wykaz 2 zrealizowanych robót - teremomodernizacja budynków, które
są o charakterze innym niż przedmiot zamówienia.
2. W części V. P.4 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wykazu pracowników z kwalifikacjami
gwarantującymi wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać, iż posiada zespół zdolny
do wykonania zamówienia - Wykonawca zatrudnia co najmniej : Kierownika budowy - 1 osoba;
doświadczonych brukarzy - co najmniej 2 osoby z doświadczeniem co najmniej 3-letnim.
Kierownik robót winien posiadać wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia a także ważne
zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Należy załączyć
listę osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami ich
uprawnień właściwymi dla funkcji które mają pełnić. W celu potwierdzenia należy złożyć
wypełniony formularz stanowiący zał. nr 6 do siwz.
- Wykonawca wykazał, że nie dysponuje zespołem zdolnym do wykonania zamówienia.
Wykonawca złożył wykaz z którego wynika, że dysponuje tylko jednym doświadczonym
brukarzem.
Uzasadnienie prawne:
Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 20 listopada 2007r. Dz.u. Nr
223, poz. 1655 z późn. zmianami), a ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 tejże
ustawy.
Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną
z niezwłocznym pisemnym potwierdzeniem.

