URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 06.09.2013r.

TOM.271.2.16.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
ZP.271/16/TOM/13 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot
określonych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Bieżące
utrzymanie dróg asfaltowych – remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie
miasta Milanówka”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję o wyniku
postępowania.
W postępowaniu udział wzięły 2 firmy:
Oferta nr 1 firmy:
Wielobranżowy Zakład Budowlano Usługowy
„POLMAXBAU”
ul. Przeskok 10
05 – 822 Milanówek

Oferta nr 2 firmy:

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek
Pogorzel, ul. Świerkowa 31,
05-430 Celestynów

Zamawiający
dokonał
oceny
oferty
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

na

podstawie

Nr 0051/242/13 od 06.09.2013 roku do 11.09.2013 roku (5 dni)

kryteriów

podanych

Wykluczono z postępowania Wykonawcę F.H.U.”BRUK-BUD” Piotr Skoczek
art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków
udziału w postepowaniu”.
Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił wykaz „Potencjału technicznego” z treści którego w
jasny sposób nie wynika jakim konkretnym sprzętem będzie dysponował Wykonawca na czas
realizacji przedmiotowego postępowania. W złożonym na wezwanie uzupełnionym dokumencie
Wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału, ponieważ podał wyłącznie
producenta oraz rok produkcji sprzętu. Powyższe dane nie dają możliwości określenia jaki
konkretny sprzęt posiada Wykonawca. Podane przez Wykonawcę nazwy producentów nie
pozwalają na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego przez Zamawiającego, gdyż nie
można ich było odnaleźć chociażby w Internecie. W takiej sytuacji Zamawiający nie był w
stanie potwierdzić czy wskazany sprzęt posiada parametry wymagane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Odrzucono z postępowania ofertę nr 2 Wykonawcy F.H.U.”BRUK-BUD” Piotr Skoczek na
podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „Ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”, „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.
Zamawiający zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie
dotyczące elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu
zamówienia. W przedstawionej kalkulacji Wykonawca jako podstawę wyliczenia ceny przyjął
jednorazowo naprawę 64m2 nawierzchni. Jest to wyliczenie dla wykonania większego obszaru
drogi, a nie naprawy uszkodzonych małych elementów nawierzchni. Wykonawca jednorazowo
może będzie musiał naprawić niewielkie ubytki w nawierzchni i w takiej sytuacji przyjęta przez
Wykonawcę cena nie będzie ceną realną do wykonania.

1 oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer
oferty

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem pkt.

1

100,00 pkt.

100,00 pkt.

2

Wykluczona/odrzucona

Wykluczona/odrzucona

Zamawiający na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert za najkorzystniejszą wybrał ofertę
nr 1 firmy:

Wielobranżowy Zakład Budowlano Usługowy
„POLMAXBAU”
ul. Przeskok 10
05 – 822 Milanówek

Nr 0051/242/13 od 06.09.2013 roku do 11.09.2013 roku (5 dni)
05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl

Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 roku nr 113 poz. 759
z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą po 11 września 2013
roku.

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

Burmistrz Miasta Milanówka
-/Jerzy Wysocki

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk
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