Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, 09.05.2014 r.
Znak sprawy: ZP/220/50/14
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w SPSK-2 robót budowlanych
polegających na przebudowie pomieszczeń dotychczasowej poradni genetycznej na potrzeby
poradni ginekologicznej w budynku nr 20 oraz przebudowie pomieszczeń dotychczasowej poradni
ginekologicznej na potrzeby oddziału chemioterapii w budynku „A”.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia,
że dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania.

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1: CORLUX Sp. z o. o.
Ul. Południowa 15
71-001 Szczecin
Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „PERFEKT” Sp. z o. o.
Ul. Smolańska 3
70-026 Szczecin
Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe WEST BUD Jachimowicz Spółka
Jawna
Ul. Obrońców Tobruku 7
75-646 Koszalin
Oferta nr 4: Kompleksowe Usługi Budowlane „SZPONAR” Edward Szponar
Ul. Lenartowicza 2/11
71-445 Szczecin
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 1 wykonawcę:
Oferta nr 4: Kompleksowe Usługi Budowlane „SZPONAR” Edward Szponar
Ul. Lenartowicza 2/11
71-445 Szczecin
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.
uzasadnienie merytoryczne: Zamawiający zgodnie z rozdziałem I pkt. VII ppkt. 1.2 wymagał, aby
Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej dwie roboty na nieprzerwanie czynnych budynkach
szpitalnych, każde o wartości brutto co najmniej 1 000 000,00 zł, obejmujące zakresy prac wskazane w SIWZ.
Załączony do oferty wykaz robót nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia przez Wykonawcę.
W związku z powyższym Zamawiający dnia 05.05.2014 r. wezwał Wykonawcę do dostarczenia nowego
wykazu .
Wykonawca dnia 07.05.2014 r. przysłał nowy wykaz oraz referencje. Z załączonych dokumentów wynika, iż
Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunku w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia i zamierza
polegać w tym zakresie na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu tj. Zakładu Wielobranżowego Usług
Budowlanych „Fasada” Sp. z o. o. z/s w Szczecinie. Zgodnie z art. 26 ust 2b) PZP oraz pkt VII ppkt 2 SIWZ
Wykonawca korzystając z zasobów innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Stosownie do postanowienia pkt VIII
ppkt 5 SIWZ Wykonawca zobowiązany był w szczególności wykazać jakie zasoby, w jaki sposób, na jaki
okres zostaną udostępnione. Tymczasem Wykonawca nie udowodnił powyższych okoliczności, gdy
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przedłożona umowa o współpracy z firmą „Fasada” z dnia 20.11.2013 r nie dotyczy w ogóle zamówienia, na
realizację którego Wykonawca złożył ofertę.
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 1 ofertę:
Oferta nr 4: Kompleksowe Usługi Budowlane „SZPONAR” Edward Szponar
Ul. Lenartowicza 2/11
71-445 Szczecin
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.
uzasadnienie merytoryczne: Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe WEST BUD Jachimowicz Spółka
Jawna
Ul. Obrońców Tobruku 7
75-646 Koszalin
Cena oferty brutto: 1.579.898,35 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 3 jest ofertą, która uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony wg zasad
jednakowych dla wszystkich ofert .
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz
łączna punktacja
Nr
oferty
1.
2.

3.

Wykonawca

CORLUX Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo
Budowlano-Handlowe
„PERFEKT” Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo
ProjektowoWykonawczo-Handlowe
WEST BUD
Jachimowicz Spółka
Jawna

Liczba pkt. w
kryterium cena - 90%

Liczba pkt. w kryterium
termin realizacji
zamówienia - 10%

Łączna
punktacja

88

7

95

87

7

94

90

10

100

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 14.05.2014 r.
Z poważaniem
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