URZĄD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 19.12.2019 r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nr sprawy: O-ZP.271.33.2019
pn. BUDOWA ULICY NORWIDA W EŁKU NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. EMILII
PLATER DO UL. MATEJKI
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 Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
- cena: 5 960 000,00 zł brutto,
- gwarancja: 72 miesiące,
- kierownikiem budowy będzie osoba, posiadająca doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed terminem składania ofert), w realizacji co najmniej dwóch zadań na stanowisku kierownika
budowy o wartości min. 1 000 000 zł brutto (każde zadanie),
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: STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 7 189 181,83 zł brutto,
b) gwarancja: 72 miesiące,
c) kierownikiem budowy będzie osoba, posiadająca doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), w realizacji co najmniej dwóch zadań
na stanowisku kierownika budowy o wartości min. 1 000 000 zł brutto (każde zadanie),
d) termin wykonania: do 16.11.2020 r.
- Oferta nr 2, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 5 960 000,00 zł brutto,
b) gwarancja: 72 miesiące,
c) kierownikiem budowy będzie osoba, posiadająca doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), w realizacji co najmniej dwóch zadań
na stanowisku kierownika budowy o wartości min. 1 000 000 zł brutto (każde zadanie),
d) termin wykonania: do 16.11.2020 r.
- Oferta nr 3, wykonawcy: TOP KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 7 369 458,78 zł brutto,
b) gwarancja: 72 miesiące,
c) kierownikiem budowy będzie osoba, posiadająca doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert), w realizacji co najmniej dwóch zadań
na stanowisku kierownika budowy o wartości min. 1 000 000 zł brutto (każde zadanie),
d) termin wykonania: do 16.11.2020 r.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOKONANO WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
TOP KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap (Oferta nr 3)
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 06.12.2019 r., Wykonawca w terminie 3 dni nie złożył przedmiotowego Oświadczenia.
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał wykonawcę do złożenia powyższego Oświadczenia.
Wykonawca wezwanie otrzymał 13.12.2019 r. i miał 3 dni od dnia otrzymania na złożenie przedmiotowego
Oświadczenia, tj. ostatnim dniem był 16.12.2019 r. Oświadczenie wykonawcy wpłynęło do Zamawiającego w
dniu 16.12.2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), oraz w dniu 17.12.2019 r. pisemnie
(za pośrednictwem poczty). Zamawiający w SIWZ nie przewidział środków komunikacji elektronicznej jako
sposobu porozumiewania się.
Zgodnie z wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 czerwca 2015 r. (Sygn. akt: KIO 1036/15) jeżeli
zamawiający nie przewidział w SIWZ porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
pisma złożone w ten sposób – złożone w niedopuszczonej formie, należy traktować tak, jakby tych pism wcale
nie złożono.
Zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 grudnia 2017 r. (KIO 2518/17; KIO 2531/17),
zastrzeżenie terminu na złożenie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień odnosi co do zasady ten skutek, że
dokonanie czynności po terminie nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z jej dokonaniem - tak więc
czynność po terminie uznawana jest za niedokonaną; Skoro zatem zamawiający może - w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy prawa - wyznaczyć termin na złożenie przez wykonawcę oświadczeń, to naturalną
konsekwencją przekroczenia tego terminu jest uznanie tych oświadczeń za niebyłe; Złożenie oświadczeń,
dokumentów, wyjaśnień z uchybieniem terminu wyznaczonego przez zamawiającego jest tożsame w skutkach z
ich brakiem.
W związku z powyższym 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 1, wykonawcy: STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Liczba punktów w kryterium Cena: 49,74 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Gwarancja: 5,00 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kadry: 35,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 89,47 pkt.
- Oferta nr 2, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
Liczba punktów w kryterium Cena: 60,00 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Gwarancja: 5,00 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kadry: 35,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 100,00 pkt.
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