Warszawa, dnia 7 września 2012 r.

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

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie programu inwestycji oraz
dokumentacji budowlano-wykonawczej, nr sprawy: 71/ZP/12
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą

Wykluczenie Wykonawcy:

Paweł Budziak Paweł Budziak Biuro Inżynieryjno-Projektowe „BIPPROJEKT”, ul. Kwatery Głównej
46 lok. 41, 04-294 Warszawa

Uzasadnienie:
W Rozdziale IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków, ust. 1 pkt 2) SIWZ, Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na
wykonaniu projektu instalacji klimatyzacji na kwotę nie niższą niż 30.000,00 zł (słownie złotych:
trzydzieści tysięcy 00/100) każda.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zawartego
w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy – warunku odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia, Zamawiający
zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817),
zwanego dalej rozporządzeniem, oraz z zapisem zawartym w Rozdziale V Wykaz dokumentów
i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, ust. 1 pkt 2) SIWZ, wymagał przedstawienia wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Do oferty nie dołączono dokumentu potwierdzającego, że usługa w poz. 2 dokumentu
„DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY” wykonana dla Elektrowni „Kozienice” S.A. została
wykonana należycie.

Nr sprawy: 71/ZP/12

W dniu 28 sierpnia 2012 r. (pismo nr wych. 5034/DA) Zamawiający wezwał Wykonawcę do
uzupełnienia ww. dokumentu.
W odpowiedzi (pismo z dnia 31 sierpnia 2012 r. nr wch 18162/DA) Wykonawca przesłał
własne oświadczenie, że wystąpił niedawno do Elektrowni „Kozienice” S.A. o referencje. Do pisma
nie dołączono dokumentu potwierdzającego, że usługa w poz. 2 dokumentu „DOŚWIADCZENIE
WYKONAWCY” wykonana dla Elektrowni „Kozienice” S.A. została wykonana należycie.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) Zamawiający wyklucza
Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu zawartego w Rozdziale IV ust.
1 pkt 2) SIWZ.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

wybór oferty Wykonawcy:
Ekobud Projektowanie Sp. z o.o., ul. Piwowarska 3, 54-066 Wrocław, cena: 59.665,00 zł brutto
(słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć 00/100) jako
najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest jedyna ofertą niepodlegającą 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.

Ponadto informuję, że Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia,
tj. po dniu 12 września 2012 r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy.

Streszczenie oceny i porównania ofert
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena 100 %

Razem
pkt

Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia specjalistycznego z zakresu efektywnej
komunikacji społecznej poprzez media społecznościowe
1

Ekobud Projektowanie Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 3
54-066 Wrocław

100%

100
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