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URZĄD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 16.10.2019 r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: O-ZP.271.24.2019
pn. BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA OS. BOGDANOWICZA W EŁKU W RAMACH PROJEKTU
PN. „TRANSGRANICZNY OBSZAR TURYSTYCZNY W MIEŚCIE EŁK I KOWNO”
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity, Dz. U z 2019 r. poz. 1843), Miasto Ełk informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Budowlane ADAK Magda Sokołowska, Woszczele, ul. Ełcka 2, 19-300 Ełk
- cena: 1 339 470,00 zł brutto,
- gwarancja: 60 miesięcy,
- kierownikiem budowy będzie osoba, posiadająca uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), na
stanowisku kierownika budowy, w budowie konstrukcji stalowych min. 1-go zadania o wartości min. 300 tys. zł
brutto,
Uzasadnienie wyboru:
-uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeks cywilny
-uzasadnienie faktyczne: Oferta uzyskała najwyższą sumę punktów (100,00 pkt) w kryteriach: cena, gwarancja,
doświadczenie kadry. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:
- Oferta nr 1, wykonawcy: SerwMar Marek Kwidziński, ul. Kartuska 37A, 84-217 Łebieńska Huta
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 1 697 400,00 zł brutto,
b) gwarancja: 60 miesięcy,
c) kierownikiem budowy będzie osoba, posiadająca uprawnienia o specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy, w budowie konstrukcji stalowych
min. 1-go zadania o wartości min. 300 tys. zł brutto,
d) termin wykonania: 30.06.2020 r.
- Oferta nr 2, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane ADAK Magda Sokołowska, Woszczele, ul. Ełcka 2,
19-300 Ełk
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 1 339 470,00 zł brutto,
b) gwarancja: 60 miesięcy,
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c) kierownikiem budowy będzie osoba, posiadająca uprawnienia o specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
terminem składania ofert), na stanowisku kierownika budowy, w budowie konstrukcji stalowych
min. 1-go zadania o wartości min. 300 tys. zł brutto,
d) termin wykonania: 30.06.2020 r.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOKONANO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
- SerwMar Marek Kwidziński, ul. Kartuska 37A, 84-217 Łebieńska Huta (Oferta nr 1)
Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
zobowiązany był do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
których mowa w art. 86 ust. 5 (tj. informacji z otwarcia ofert), zamawiającemu Oświadczenia o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w
przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający informację z otwarcia ofert zamieścił na stronie internetowej w
dniu 23.09.2019 r., Wykonawca w terminie 3 dni nie złożył przedmiotowego Oświadczenia.
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 wezwał wykonawcę do złożenia powyższego Oświadczenia. Wykonawca
wezwanie otrzymał 07.10.2019 r. i miał 5 dni od dnia otrzymania na złożenie Oświadczenia. Wykonawca w
wyznaczonym terminie nie złożył Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty.
W związku z brakiem uzupełnienia na wezwanie zamawiającego wykonawca podlega wykluczeniu
z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ
wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego
przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z
postępowania) oświadczenia.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM

SPEŁNIAJĄCYM WSZYSTKIE WYMAGANIA ZAWARTE W SIWZ:

- Oferta nr 2, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane ADAK Magda Sokołowska, Woszczele,
ul. Ełcka 2, 19-300 Ełk
Liczba punktów w kryterium Cena: 60,00 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Gwarancja: 10,00
Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kadry: 30,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 100,00 pkt.
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