Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina
Ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
______________________________________________________________________________________

Nr sprawy: ZP-1/12

Kraków, dnia 05/07/2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: wymiana stolarki okiennej w
budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina,
mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków w zakresie:
a) elewacji frontowej południowej:
- 7 okien znajdujących się na I piętrze
- 4 okna znajdujące się na parterze
- 4 okna znajdujące się w piwnicy
b) elewacji wschodniej:
- 6 okien znajdujących się w piwnicy
- 12 okien znajdujących się na parterze
- 11 okien znajdujących się na I piętrze
- 7 okien znajdujących się na II piętrze
- 3 okien znajdujących się na II piętrze
c) elewacji zachodniej:
- 5 okien znajdujących się na parterze
- 6 okien znajdujących się na I piętrze

symbol okna Oa9
symbol okna Oa6
symbol okna Oa3
symbol
symbol
symbol
symbol
symbol

okna Oa1
okna Oa5
okna Oa7
okna Oa10
okna Oa11

symbol okna Oa1
symbol okna Oa7.

Numer ogłoszenia: 204274 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
Zamawiający; Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka
Chopina, działając na podstawie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych /tekst jedn.: Dz.U 10.113.759 ze zm./ zwanej dalej ustawą informuje o
wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu j.w.
I.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:

MIDREW Zakład Stolarsko – Budowlany
Władysław Michura
Ul. Młynne 101; 34-600 LIMANOWA
Cena oferty: 185.200,00 zł. netto + VAT: 42.596,00, tj.: 227.796,00 zł brutto.
słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł. 00/100
Termin realizacji zamówienia: 43 dni od daty zawarcia umowy.
UZASADNIENIE wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium termin wykonania.
II.

Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.
MIDREW Zakład Stolarsko – Budowlany
Władysław Michura
Ul. Młynne 101; 34-600 LIMANOWA
Cena oferty: 227.796,00 zł brutto
Termin wykonania 43 dni od daty zawarcia umowy.
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Oferta nr I
2.
OKNA-KOŁODZIEJCZYK
Os. Mastalerze 33f; 34-451 Tylmanowa
Cena oferty: 262.128,19 zł brutto
Termin wykonania 43 dni od daty zawarcia umowy.
Oferta nr II
3.
Usługi Stolarskie Józef Zając
34-625 Skrzydlna 270
Cena oferty: 293.970,00 zł brutto
Termin wykonania 43 dni od daty zawarcia umowy.
Oferta nr III
4.
Zakład TOKPOLBUD
Tokarnia 239; 32-436 TOKARNIA
Cena oferty: 302.625,51 zł brutto
Termin wykonania 43 dni od daty zawarcia umowy.
Oferta nr IV
5.
Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.
Ul. Smoluchowskiego 1; 20-474 Lublin
Cena oferty: 250.878,18 zł brutto
Termin wykonania 53 dni od daty zawarcia umowy.
Oferta nr V
6.
Handel Produkcja Usługi Stolarskie GRAB Zenon Grabowski
24-310 Karczmiska, Słotwiny 123
Cena oferty: 273.728,24 zł brutto
Termin wykonania 43 dni od daty zawarcia umowy.
Oferta nr VI
7.
MAZUR KOLOR Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski
Miętkie 58; 12-120 Dźwierzuty
Cena oferty: 282.531,00 zł brutto
Termin wykonania 60 dni od daty zawarcia umowy.
Oferta nr VII
III. Informacja o wykluczonych wykonawcach i ofertach odrzuconych:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wykluczył następującego Wykonawcę oraz dokonał
czynności odrzucenia złożonej przez Niego oferty:
ZAKŁAD TOKPOLBUD
Tokarnia 239, 32-436 Tokarnia
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Zamawiający; działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, postanowił wykluczyć Wykonawcę
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej oraz działając na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy, postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy złożoną w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
UZASADNIENIE
Zamawiający, zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i w ogłoszeniu o
zamówieniu zażądał przedstawienia przez Wykonawców w celu wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, opłaconej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż 200 000 zł. od jednego zdarzenia.
Do oferty, Wykonawca załączył Polisę Ubezpieczeniową nr 40251099703 wystawioną przez GENERALI
PRESTO z której treści wynika, że do dnia 08.06.2012r. należy opłacić składkę w wysokości 1.633,58
zł. Wykonawca nie dołączył jednak dowodu opłacenia składki czyli nie wykazał iż posiada opłaconą
polisę ubezpieczeniową.
W trybie art. 26 ust. 3 ustawy w dniu 3 lipca b.r. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia
dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, tj. wykazania że Wykonawca legitymuje się posiadaniem:
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
minimum 200 000 zł. poprzez złożenia dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy
ubezpieczeniowej.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganego dokumentu.
W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca nie wykazał iż ma zapewnioną ochronę
ubezpieczeniową w wysokości 200.000,00 zł. od jednego zdarzenia. Przepis art. 814 par. 1 k.c
mówi iż zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową nie wcześniej niż następnego
dnia po zapłaceniu składki.
Tak, więc opłacenie składki jest koniecznym warunkiem do wykazania iż wykonawca jest objęty
ochroną ubezpieczeniową a sam dokument polisy nie wystarczy aby wykazać iż taka ochrona
faktycznie istnieje.
Wykonawca poprzez niezłożenie opłaconej polisy ubezpieczeniowej nie wykazał spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu - co też
Zamawiający postanowił.
Zgodnie z treścią art. 24 ust 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w
postępowaniu zostaje odrzucona.
IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną w przyjętych
kryteriach oceny ofert i łączna punktacja.
Kryteria oceny ofert w postępowaniu zgodnie
zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu:
Cena
- 80%
Termin wykonania
- 20%
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kryteriach oceny ofert i łączna punktacja.
Nr
oferty

przyznanych Łączna
Liczba
przyznanych Liczba
punktów w kryterium punktów w kryterium punktów.
termin wykonania
cena

I
II
III
IV

80
69,5
62

20
20
20
Oferta odrzucona

100
89,5
82

V
VI
VII

72,6
66,5
64,5

10
20
3

82,6
86,5
67,5

ilość

V. Informacja o terminie podpisania umowy
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy tj. faxem oraz po wniesieniu przez wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

Otrzymują: informacja na stronę internetową www.szkolamuzyczna.os.pl oraz tablicę ogłoszeń.
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