URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 23.09.2014r.
TOM.271.1.22.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/24/OŚZ/14
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie
art. 11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na „Utrzymanie czystości i porządku na terenie
miasta Milanówka w okresie zimowym 2014 /2015”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania.

W postępowaniu udział wzięły 2 firmy:

Oferta nr 1 firmy:
Urządzanie, Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew
Petroniusz Frejlich
ul. Ludna 7B
05-822 Milanówek

Oferta nr 2 firmy:
P.T.H.U „PACHOLCZYK” Piotr Pacholczyk
Ul. Królewska 21
05-822 Milanówek

Zamawiający dokonał oceny oferty na podstawie kryteriów podanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Nr 0051/255/14 od 23.09.2014 roku do 28.09.2014 roku (5 dni)

Wykluczono z postępowania Wykonawcę pana Petroniusza Frejlicha Urządzanie, Utrzymywanie
Zieleńców Chirurgia Drzew na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień.
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali
spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Wykonawca złożył „Wykaz personelu” w którym przedstawił personel jakim będzie dysponował na czas
realizacji zamówienia, podając zakres wykonywanych czynności przez poszczególne osoby, staż pracy
oraz czas zatrudnienia w firmie Wykonawcy.
Z treści przedłożonego dokumentu wynika, iż część osób będzie wykonywała zamiennie prace objęte
zamówieniem.
Zamawiający w SIWZ wskazał, iż dopuszcza możliwość, aby osoba posiadająca uprawnienia
do obsługi pojazdów wykorzystywanych przy odśnieżaniu dróg (tj. pługopiaskarki, pługu śnieżnego,
piaskarki) posiadała również odpowiednie uprawnienia do obsługi zamiatarki.
Są to jedyne czynności, które może wykonywać tożsama osoba, pozostałe osoby nie mogą być kierowane
do różnych prac.
Ponadto w załączonym dokumencie Wykonawca wskazał osoby uprawnione do obsługi zimowego
sprzętu, natomiast nie wskazał czy będzie również dysponował osobą posiadającą odpowiednie
uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym.
W złożonym na wezwanie uzupełnionym dokumencie Wykonawca przedstawił personel, który
zamierza skierować do realizacji przedmiotowego zamówienia podając funkcje jakie te osoby będą
spełniały. Przedstawiając również rodzaj posiadanych uprawnień. Jednak w złożonym w drodze
uzupełnienia dokumencie Zamawiający zauważył, iż Wykonawca nie przedstawił osób posiadających
prawo jazdy kat. B, którym została przypisana wyłącznie funkcja określona w pkt 5 ppkt 3g) SIWZ dot.
personelu. Wszystkie osoby wymienione w „Wykazie personelu” jak również w „Oświadczeniu
o uprawnieniach” mają przynależne funkcje i nie ma innych nazwisk, którym Wykonawca nie przypisał
żadnej roli w realizacji zamówienia i które spełniały by przytoczony powyżej warunek. Wymogiem
Zamawiającego było, aby każda ze wskazanych osób miała przypisaną tylko jedną funkcje do realizacji
w trakcie wykonywania przez Wykonawcę zamówienia. Wyjątkiem wskazanym enumeratywnie przez
Zamawiającego w SIWZ była tożsama osoba do obsługi sprzętu zimowego tj. pługu, pługopiaskarki
i piaskarki zgodnie z ppkt. d) jak również do obsługi zamiatarki.
Zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może tylko raz uzupełnić
dany dokument. W zaistniałej sytuacji nie może być również zastosowana dyspozycja wynikająca
z art. 87 ust. 1, gdyż samo wyjaśnienie w tym przypadku nie może mieć zastosowania.
W związku z powyższym Wykonawca nie potwierdził dysponowania wymaganą przez
Zamawiającego
kadrą,
a
tym
samym
nie
potwierdził
spełniania
warunku
udziału
w postępowaniu co skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Odrzucono z postępowania ofertę nr 1 Wykonawcy pana Petroniusza Frejlicha Urządzanie,
Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew na podstawie art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień
publicznych.
„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”
Wykonawca został wykluczony z prowadzonego postępowania, gdyż nie spełniał warunku udziału jakim
było dysponowanie odpowiednią ilością kadry skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, a tym
samym oferta wykonawcy została odrzucona zgodnie z treścią ustawy Pzp.

1 oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer
oferty

1

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem pkt.

Wykonawca Wykluczony/oferta odrzucona

Wykonawca
Wykluczony/
oferta
odrzucona

100,00 pkt

100,00 pkt

2

Zamawiający na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert za najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2
firmy:
P.T.H.U „PACHOLCZYK” Piotr Pacholczyk
Ul. Królewska 21
05-822 Milanówek

Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą po 28 września 2014 roku.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach
prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka.

Burmistrza Miasta Milanówka
/- /
Jerzy Wysocki

Nr 0051/255/14 od 23.09.2014 roku do 28.09.2014 roku (5 dni)
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl

