Warszawa, dnia … października 2009 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające
na remoncie korytarza na I piętrze oraz pomieszczeń V piętra budynku nr 5 w kompleksie
nr 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie,
nr sprawy: 53/ZP/09.

 wybór oferty firmy:
Zakład Robót Remontowo-Budowlanych Zofia Woś, ul. Krasnopolska 29 D m 6, 02-849
Warszawa, cena: 140.950,32 zł brutto (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt 32/100) jako najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
Oferta wyŜej wymienionej firmy zawiera najniŜszą cenę, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu. W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. W
przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Wniosek niniejszy jest zgodny z przepisami prawa i został podjęty w oparciu
o posiadaną przez członków Komisji przetargowej wiedzę i doświadczenie. Wniosek został przez
Komisję podjęty jednogłośnie.
 odrzucenie oferty firmy:
1. Firma Handlowo-Usługowa GOTOLET Joanna Trzaska, Jasienica ul. Wołomińska 18A, 05240 Tłuszcz (oferta nr 2),
Uzasadnienie:
Oferta wyŜej wymienionej firmy jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązał się do wykonania
zamówienia w terminie do 31.12.2009 r. Zamawiający w SIWZ w rozdziale III Termin wykonania
zamówienia wymagał aby zamówienie zostało zrealizowane do 11 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający
odrzuca ofertę, jeŜeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Ponadto Zamawiający wymagał aby Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia
dysponował osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia m.in.: co najmniej jednym
kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z udokumentowaną i aktualną
przynaleŜnością do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa (Rozdz. IV ust. 1 pkt 4) lit. b)
SIWZ) i w związku z powyŜszym osoba ta powinna być uwzględniona w załączonym do oferty
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wykazie osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia (w szczególności w zakresie, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt
4), a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami stwierdzającymi, Ŝe
osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (wymaganie zawarte w Rozdz. V Wymagane oświadczenia i
dokumenty ust. 1 pkt 5) ). Wykonawca nie uwzględnił w załączonym do oferty wykazie personelu
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz nie załączył dokumentów na potwierdzenie, Ŝe osoba
ta posiada wymagane uprawnienia.
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Zamawiający nie wzywa wykonawców do uzupełnienia
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, gdy mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
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Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena
100 %

Razem pkt

Roboty budowlane polegające na remoncie korytarza na I piętrze oraz pomieszczeń V
piętra budynku nr 5 w kompleksie nr 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
1

3

4

5

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALTOR
Janusz Podłowski
ul. Korfantego 55
01-496 Warszawa
SEMICO-m Systemy Elektroniczne Sp. z o.o.
ul. Pustowójtówny 5
20-706 Lublin
MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M.Chmielewski
i M.Dąbrowski Spółka Jawna
ul. Kajetańska 9
02-495 Warszawa
BUD-WAR Firma Budowlana
Zbigniew Kajka
ul. Zgrupowania „śubr” 2/1
01-876 Warszawa
Zakład Robót Remontowo-Budowlanych Zofia Woś
ul. Krasnopolska 29 D m 6
02-849 Warszawa

99,75 %

99,75

76,38 %

76,38

79,54 %

79,54

81,00 %

81,00

100 %

100
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