Gdańsk, 2015.07.14

L.dz. …………………S/2015
Do wykonawców i zainteresowanych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/2/2015
Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia bibliotecznego w Filii n 7
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lelewela 21/22 w Gdańsku
Zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w
postępowaniu o zamówienie publiczne ZP/PN/2/2015 Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem
wyposażenia bibliotecznego w Filii nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pry ul. Lelewela
21/22 w Gdańsku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę o najniższej
cenie oraz najdłuższym okresie gwarancji, a także najkrótszym terminie wykonania złożyła firma „WAJP” s.c.
Wieczorek & Jakóbczak, 83-050 Pręgowo, ul. Wodociągowa 1 B – cena 602.700 PLN, gwarancja – 36
miesięcy, termin wykonania – 80 dni. W postępowaniu złożono dwie oferty. Cena oferty drugiego wykonawcy
przekraczała kwotę 654.524,64 PLN brutto, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Uzasadnienie wyboru
Proponujemy wybór oferty firmy „WAJP” s.c. Wieczorek i Jakóbczak z siedzibą w Pręgowie, gdyż
spełnia ona wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto w/w
firma złożyła ofertę o najniższej cenie w wysokości 602.700,00 PLN oraz najdłuższym okresie gwarancji
wynoszącym 36 miesięcy, a także z najkrótszym terminem wykonania wynoszącym 80 dni, uzyskując w ocenie
największą liczbę punktów tj. 100,00 pkt. Oferty uzyskały następujące oceny:
1. „WAJP” s.c.Wieczorek & Jakóbczak, 83-050 Pręgowo, ul Wodociągowa 1 B – cena 602.700,00 PLN – 90
pkt; gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt; termin wykonania 80 dni – 5 pkt; łącznie – 100 pkt;
2. Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD Jarosław Kaniszewski, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 71 –
cena 760.668,15 PLN – 79,23 pkt; gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt; termin wykonania 80 dni – 5 pkt; łącznie –
89,23 pkt
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W
postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania z o udzielenie zamówienia z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów
wymaganych w rozdziale V ust. 1 pkt h Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany
był przedstawić „wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodnie z Zał. nr 7 do niniejszej SIWZ).
Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty remontowe i renowacyjne odpowiadających swoim
rodzajem, zakresem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie
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mniejszej niż 400 000 PLN brutto. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że wykonał przynajmniej dwie
takie roboty budowlane”. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa powyżej muszą
być:
wykaz wykonanych robót, określonych w niniejszej specyfikacji, sporządzony przez Wykonawcę (zał. nr
7 do SIWZ)
dowody dotyczące robót wymienionych w w/w wykazie określające czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, tzn. :
- poświadczenie, albo
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej (dotyczy
to wskazanych przez wykonawcę robót budowlanych w CH MANHATTAN wykonanych na rzecz WiMBP w
Gdańsku). W ofercie brakowało natomiast dokumentów potwierdzającym spełnienie wymaganego warunku w
odniesieniu do drugiej roboty budowlanej podanej w Wykazie najważniejszych robót (Zał. nr VII do SIWZ).
Ponadto na podstawie art. 87 ust. 1 uPzp Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego wykonawca nie
złożył wraz z ofertą kosztorysów ofertowych.
Dokumenty należy uzupełnić, a wyjaśnienia złożyć w terminie do dnia 14 lipca 2015 r. do godz. 13.
Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty oraz złożył wyjaśnienia. Zgodnie z ugruntowanym
orzecznictwem w przypadku oferty zawierającej cenę ryczałtową brak jest podstaw do odrzucenia oferty z uwagi
na niezgodność jej treści z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp (por. wykładnia Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych UZP/DP/o-AGA/19774/2230/13).
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wbpg.org.pl oraz w miejscu
publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp tzn. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 uPzp. Umowa zostanie zawarta w dniu 22 lipca 2015 r. o godz. 11 w siedzibie Zamawiającego pok.
nr 307.
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