PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
ZPK.271.09.2018
Pabianice, dnia 13.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”

Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic- Grzegorza
Mackiewicza, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
informuje, że w ww. postępowaniu za najkorzystniejszą w zakresie części I i II zamówienia zostały
uznane oferty firmy:
1.

Część I: SP – INSTAL Sebastian Przepiórski,
95-100 Zgierz, ul. Długa 6/5.

Cena oferty 96 837,90 zł
Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i
uzyskała 87,35 punktów (ze 100) w bilansie kryteriów opisanych w SIWZ. Jest to oferta
najkorzystniejsza w zakresie części I.
2.

Część II: SP – INSTAL Sebastian Przepiórski,
95-100 Zgierz, ul. Długa 6/5.

Cena oferty 69 064,50 zł
Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i
uzyskała 84,11 punktów (ze 100) w bilansie kryteriów opisanych w SIWZ. Jest to oferta
najkorzystniejsza w zakresie części II.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp, informuje o
unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ww. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie części III, z tego powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty w
zakresie tej części- oferty Wykonawcy: SP-INSTAL Sebastian Przepiórski, 95-100 Zgierz, ul. Długa 6/5, która
wynosi 55 350,00 zł, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia tj. kwotę 26 000,00 zł brutto.
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Zestawienie wszystkich złożonych w postępowaniu ofert wraz z punktacją ofert niepodlegających
odrzuceniu zawiera tabela poniżej.
Nr Firmy i adresy
ofer Wykonawców
ty
1.

P. B. H. "ELSAT"

Marcin Posłuszny
ul. Kolejowa 41,
95-050 Konstantynów
Łódzki.
Adres do doręczeń:
ul. Sportowa 29,
95-082 Dobroń.
2.

3.

4.

5.

PIB "KAROLCZAK"
Krzysztof Karolczak,
95-200 Pabianice,
ul Św. Rocha 1A.

ELPROJECT POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Górna Droga 5 lok.8,
02-459 Warszawa.

P&K LED
PIOTR SOBÓR,
91-496 Łódź,
ul. Świtezianki 8/41.

SP – INSTAL
Sebastian Przepiórski,
95-100 Zgierz,
ul. Długa 6/5.

Cena oferty
(brutto)
waga 60%

Okres gwarancji
jakości
waga 20%

Doświadczenie
waga 20%

Punkty łącznie:

I. 76.429,00 zł
60p

I. 60 miesięcy
20p

I. 4 zamówienia
0p

80p

II. 50.772,00 zł
60p

II. 60 miesięcy
20p

II. 4 zamówienia
0p

80p

III. 43.050,00 zł
60p

III. 60 miesięcy
20p

III. 4 zamówienia
0p

80p

I. 103.742,32 zł
44,20p

I. 36 miesięcy
0p

I. 3 zamówienia
15p

59,20p

II. 70.832,87 zł
43,01p

II. 36 miesięcy
0p

II. 3 zamówienia
15p

58,01p

III. -

III. -

III. -

-

I. 98.138,01 zł

I. 60 miesięcy

I. 4 zamówienia

II. 71.807,09 zł

II. 60 miesięcy

II. 4 zamówienia

III. 65.239,20 zł

III. 60 miesięcy

III. 4 zamówienia

Oferta (w zakresie
części I, II, III)
odrzucona na podst.
art. 89 ust. 7a ustawy
Pzp

I. 83.000,40 zł

I. 60 miesięcy

I. 4 zamówienia

II. 57.994,50 zł

II. 60 miesięcy

II. 4 zamówienia

III. 49.544,40 zł

III. 60 miesięcy

III. 4 zamówienia

I. 96.837,90 zł
47,35p

I. 60 miesięcy
20p

I. 4 zamówienia
20p

87,35p

II. 69.064,50 zł
44,11p

II. 60 miesięcy
20p

II. 4 zamówienia
20p

84,11p

III. 55.350,00 zł
46,67p

III. 60 miesięcy
20p

III. 4 zamówienia
20p

86,67p
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Wykonawca
wykluczony na
podst. art. 24 ust. 1
pkt.12 ustawy Pzp;
Oferta (w zakresie
części I, II, III)
odrzucona na podst.
art. 24 ust. 4 oraz art.
89 ust. 7a ustawy
Pzp
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Zamawiający informuje także, iż:
1/ na podstawie art. 89 ust. 7a ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy: ELPROJECT POLSKA Sp. z
o.o. ul. Górna Droga 5 lok.8, 02-459 Warszawa, w zakresie części I, II, III, z powodu nie wyrażenia
przez Wykonawcę zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Uzasadnienie:
W związku ze zbliżającym się upływem terminu związania ofertą Zamawiający w dniu
26.07.2018r. zwrócił się do Wykonawcy: ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. ul. Górna Droga 5 lok.8,
02-459 Warszawa z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (w
zakresie części I, II, III) o kolejne 30 dni, wyznaczając Wykonawcy czas na zajęcie stanowiska do
dnia 29.06.2018r. We wskazanym terminie Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą i dlatego jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 7a ustawy Pzp.
2/ na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp wyklucza Wykonawcę: P&K LED
Piotr Sobór, 91-496 Łódź, ul. Świtezianki 8/41, z postępowania o udzielenie ww. zamówienia
publicznego, z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Natomiast
zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje za odrzuconą w zakresie
części I, II i III zamówienia. Jednocześnie oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.
89 ust. 7a ustawy Pzp.
Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy: P&K LED Piotr Sobór, 91-496 Łódź, ul. Świtezianki 8/41, w zakresie
części I, II i III zamówienia złożona w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
została najwyżej oceniona dlatego Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP
oraz zgodnie z zapisem Rozdziału VII ust. 7.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie części I, II i III
zamówienia, do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp tj.:
a) wykaz wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, głównych
robót budowlanych, według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale 6 ustęp
6.1 ppkt. 2 lit. C (część pierwsza) niniejszej SIWZ, z podaniem przedmiotu, miejsca i daty
wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – wg wzoru
określonego w załączniku nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale 6 ustęp 6.1 ppkt.2 lit.c (część
druga) niniejszej SIWZ, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia (w szczególności dla udokumentowania „doświadczenia- Kt”
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opisanego w Rozdziale XIV ust. 14.1 pkt. 3) SIWZ według wymagań Zamawiającego tam
określonych) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ.
W wyznaczonym terminie tj. do 19.06.2018r do godziny 12.00 Wykonawca nie złożył ww.
na
dokumentów (Wykonawca nie odpowiedział na pismo). Dlatego Zamawiający działając
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania w zakresie części I, II i III, wymienionych wyżej w literach a) i b)
niniejszego pisma, wyznaczając Wykonawcy czas do 03.07.2018r. do godziny 12.00 W tym terminie
Wykonawca także nie złożył ww. dokumentów (Wykonawca nie odpowiedział na pismo).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp wykluczono Wykonawcę
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu nie wykazania przez niego
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę
wykluczonego Wykonawcy w zakresie części I, II i III zamówienia uznano za odrzuconą.
Jednocześnie, w związku ze zbliżającym się upływem terminu związania ofertą Zamawiający w
dniu 26.07.2018r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, wyznaczając Wykonawcy czas na zajęcie stanowiska do
dnia 29.06.2018r. We wskazanym terminie Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą i dlatego jego oferta podlega odrzuceniu także na podstawie art. 89 ust. 7a ustawy
Pzp.
Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, umowa w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie części I i II zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia
przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz
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