Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.

Pełnomocnik Zamawiającego –
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
we Włocławku
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Ul. Bagatela 10 lok. 5
00 – 585 Warszawa

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i
modernizacja budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul.
Energetyków 30 we Włocławku” (znak: G.202-6/17).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnomocnik zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej
„ustawą Pzp” informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej
oferty wykonawcy:

Wiksbud sp. z o.o., ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno.

I.
W postępowaniu złożono następujące oferty, które w kryteriach oceny ofert uzyskały
niżej określoną liczbę punktów:
punktacja w kryteriach oceny ofert
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko i
adres wykonawcy

1

konsorcjum wykonawców:
1. Ka – Bo Karol Borkowski
ul. Płocka 28B
87-800 Włocławek;
2. Zakład
Handlowo
–
Usługowy
Krzysztof Sadzikowski
ul. Wschodnia 2a

Cena (w zł
brutto)

kryterium
gwarancji

kryterium
doświadczenia
osób
skierowanych
do realizacji
zamówienia

oferta odrzucona

Projekt pn. „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu
e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

87-800 Włocławek
3. MBI
sp.
z
o.o.
Wojskowa 11
87-800 Włocławek

ul.

2

Wiksbud sp. z o.o.
ul. Okrzei 7
87-600 Lipno

3

konsorcjum wykonawców:
1. AM-FOR Arkadiusz Fortuna
al. Kazimierza Wielkiego 5
87-800 Włocławek
2. KAMARO sp. z o.o. sp. K.
ul.Malczewskiego 4
81-817 Sopot

15 588 950,52
zł

zaoferowano 60
miesięcy

60 pkt

10 pkt

5 pkt

oferta odrzucona

II.
Zamawiający odrzucił oferty dwóch wykonawców:
1. konsorcjum: Ka – Bo Karol Borkowski, Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof
Sadzikowski oraz MBI sp. z o.o.;
2. konsorcjum: AM-FOR Arkadiusz Fortuna oraz KAMARO sp. z o.o. sp. K.
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a oraz 7b ustawy Pzp z uwagi na brak przedłużenia
ważności oferty wraz z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium.
Zamawiający w dniu 1 lutego 2018 r. wystąpił do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą oraz wydłużenie ważności wadium w terminie do 6
lutego br. Ww. wykonawcy nie odpowiedzieli na wezwanie w związku z czym ich oferty
utraciły ważność i podlegają odrzuceniu.
Jednocześnie należy wskazać, iż w odniesieniu do wykonawców występujących wspólnie:
konsorcjum: Ka – Bo Karol Borkowski, Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof
Sadzikowski oraz MBI sp. z o.o. ziściła się przesłanka wykluczenia z postępowania
opisana w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, ponieważ wykonawca nie wykazał spełniania
warunku zdolności zawodowej i technicznej (doświadczenie wykonawcy).
W treści dokumentów złożonych w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15 stycznia 2018 roku
kierowane do tego wykonawcy w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca zawarł
oświadczenie podmiotu udostępniającego potencjał konieczny do wykazania spełniania
warunku zdolności zawodowej i technicznej - p. Adama Przybylskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą „PRZYBYLSKI Produkcja Handel Usługi” o
wypowiedzeniu zobowiązania do oddania do dyspozycji konsorcjum zasobów niezbędnych
do wykonania zamówienia. W treści oświadczenia p. Adam Przybylski oświadczył, że
zrywa wszelkie uzgodnienia w przedmiocie udostępnienia Wykonawcy zasobów oraz, że
nie jest zainteresowany podpisaniem z Wykonawcą jakiejkolwiek umowy o
podwykonawstwo, czy współpracę.
W konsekwencji Zamawiający wezwał wykonawcę w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
do uzupełnienia wykazu robót w celu potwierdzenia spełniania warunku. Wykonawca w
ramach uzupełnienia przedstawił wykaz robót w którym przedstawił robotę polegającą na
Projekt pn. „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu
e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

przeprowadzeniu remontu, przebudowy i rozbudowy budynku nr 5 Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku. Tym samym
uzupełniony wykaz nie potwierdził, iż wykonawca posiada doświadczenie w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej. W efekcie należy uznać, iż wykonawca nie wykazał
spełniania warunku udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu z postępowania.
III.
Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż najkorzystniejsza jest oferta Wykonawcy
Wiksbud sp. z o.o., ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno. Oferta otrzymała we wszystkich kryteriach
łącznie 75 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający zawrze umowę nie wcześniej niż
przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma drogą
elektroniczną na adres: lkozielewski@grupasienna.pl lub na numer fax. +48 22 654 31
31.

Pełnomocnik Zamawiającego

Łukasz Kozielewski
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