Pabianice, dnia 23.08.2016 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych
remontowych w pomieszczeniach szatni i sanitariatów zawodników oraz w ogólnodostępnych toaletach w
budynku hali koszykówki MOSIR w Pabianicach”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że za
najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez:
„JAWBUD” Spółka z o. o.
90-329 Łódź, Al. Piłsudskiego 67
Cena oferty – 289.674,57 zł
Oferta nie podlegająca odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w oparciu o bilans kryteriów oceny ofert
zawartych w siwz. Oferta uzyskała największą ilość punktów.
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu
5 dni od daty otrzymania (publikacji) przedmiotowej informacji.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty, których zestawienie zawiera poniższa
tabelka. Odwołania za pomocą liczb w dalszej części pisma odnoszą się do pozycji Wykonawców
wymienionych w załączonej tabelce.
Lp.
1
2
3

Nazwa i adres Wykonawcy
TATMI POLAND Mieczysław Pajszczyk
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 57
„JAWBUD” Spółka z o. o.
90-329 Łódź, Al. Piłsudskiego 67
Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane
„LAUER” Przemysław Lauer
95-200 Pabianice, Piątkowisko 49A

Wartość oferty
[zł]

Termin realizacji
zamówienia

Gwarancja

Termin
płatności

323.197,48

50 dni

36 m-cy

30 dni

289.674,57

35 dni

36 m-cy

30 dni

280.000,03

45 dni

36 m-cy

30 dni

Oferty nr 2 i 3 nie podlegały odrzuceniu. Natomiast oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 5) w/w ustawy w związku z art. 24 ust. 2 w/w ustawy.
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Wykonawca w złożonej ofercie nie przedłożył wymaganych co do formy oraz treści dokumentów potwierdzenia opłacenia wymagalnych składek z tytułu zawarcia polisy nr 40252091786. Wymóg w tym
zakresie został opisany w Rozdziale VI, pkt 6, ppkt. e) siwz. W ofercie brak jest tego rodzaju
dokumentów. Znajduje się tylko kserokopia polisy.
Zamawiający pismem z dnia 19.08.2016 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.
Do upływu wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna odpowiedź. Mając powyższe na uwadze,
Zamawiający postanowił dokonać wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) w/w
ustawy. Ofertę wykluczoną traktuje się jako odrzuconą.
Wszelkie wymagane zapisami art. 92 ust. 1 pkt.1 w/w ustawy informacje zostały zawarte w
poniższej tabeli.
Ilość uzyskanych punktów
Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

2

3

w kryterium
cena

w kryterium
termin
realizacji

łącznie

„JAWBUD” Spółka z o. o.
90-329 Łódź, Al. Piłsudskiego 67

82,16

15,00

97,16

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „LAUER”
Przemysław Lauer
95-200 Pabianice, Piątkowisko 49A

85,00

5,00

90,00
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