URZĄD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 07.11.2018 r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: O-ZP.271.43.2018
pn. BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SUWALSKIEJ OD BUDYNKU PRIM DO GRANIC MIASTA
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity, Dz. U z 2018 r. poz. 1986), Miasto Ełk informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
INSTALATOR Władysław Bałdyga, ul. Gdańska 38A, 19-300 Ełk
- cena: 156 852,50 zł brutto;
- gwarancja: 60 miesięcy;
- kierownikiem budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności instalacji elektrycznych
oraz posiadająca doświadczenie (zdobyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert) w realizacji na
stanowisku kierownika budowy min. dwóch robót elektrycznych na obiektach typu budowa linii kablowych NN
lub SN o wartości tych robót (każdej z nich) 120 000 PLN.
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 łączną ilość punktów (100,00 pkt) w kryteriach: cena,
gwarancja, doświadczenie kadry kierowniczej. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:
- Oferta nr 1, wykonawcy: INSTALATOR Władysław Bałdyga, ul. Gdańska 38A, 19-300 Ełk
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 156 852,50 zł brutto;
b) termin wykonania: 100 dni od dnia podpisania umowy;
c) gwarancja: 60 miesięcy;
d) kierownikiem budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności instalacji
elektrycznych oraz posiadająca doświadczenie (zdobyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania
ofert) w realizacji na stanowisku kierownika budowy min. dwóch robót elektrycznych na obiektach typu
budowa linii kablowych NN lub SN o wartości tych robót (każdej z nich) 120 000 PLN.
- Oferta nr 2, wykonawcy: „ELEKTROINSTAL” Mirosław Rudziewicz, ul. Zapolskiej 8, 19-300 Ełk
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 146 370,00 zł brutto;
b) termin wykonania: 100 dni od dnia podpisania umowy;
c) gwarancja: 60 miesięcy;
d) kierownikiem budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności instalacji
elektrycznych oraz posiadająca doświadczenie (zdobyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania
ofert) w realizacji na stanowisku kierownika budowy min. dwóch robót elektrycznych na obiektach typu
budowa linii kablowych NN lub SN o wartości tych robót (każdej z nich) 120 000 PLN.
- Oferta nr 3, wykonawcy: SAPPO spółka cywilna Antoni Podurgiel, Szymon Podurgiel, Przemysław
Podurgiel, ul. K. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 135 279,71 zł brutto;
b) termin wykonania: 100 dni od dnia podpisania umowy;
c) gwarancja: 73 miesiące;

d) kierownikiem budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności instalacji
elektrycznych oraz posiadająca doświadczenie (zdobyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania
ofert) w realizacji na stanowisku kierownika budowy min. dwóch robót elektrycznych na obiektach typu
budowa linii kablowych NN lub SN o wartości tych robót (każdej z nich) 120 000 PLN.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOKONANO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
SAPPO spółka cywilna Antoni Podurgiel, Szymon Podurgiel, Przemysław Podurgiel, ul. K. Majerskiego 19,
16-400 Suwałki
Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca załączył do oferty Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania z oznaczeniem wykonawcy jako SAPPO spółka cywilna, podpisane przez Pana
Przemysława Podurgiel.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86
ust. 5 (tj. informacji z otwarcia ofert) złożył Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z
oznaczeniem wykonawcy jako SAPPO spółka cywilna, podpisane przez Pana Przemysława Podurgiel.
Zamawiający dysponował powyższymi Oświadczeniami wyłącznie dla SAPPO spółka cywilna, lecz nie dla
wspólników, którzy na gruncie Prawa zamówień publicznych są traktowani jako oddzielni wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z orzecznictwem KIO (np. Wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z 1 września 2014 r., KIO 1674/14) wszyscy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia działający w formie spółki cywilnej zobowiązani są złożyć oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia oraz informacje o przynależności do grupy kapitałowej dotyczące każdego z tych wykonawców
(wspólników) z osobna.
W związku z powyższym zamawiający dla podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
wezwał Wykonawcę do złożenia Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i
Oświadczenia w zakresie grupy kapitałowej od każdego wspólnika spółki oddzielnie, pouczając, że w
składanym oświadczeniu w miejscu oznaczonym jako „wykonawca” należy określić wspólnika który podpisuje
oświadczenie.
Wykonawca w odpowiedzi na powyższe wezwanie złożył trzy Oświadczenia w zakresie grupy kapitałowej
podpisane oddzielnie przez każdego ze wspólników, lecz w każdym tym Oświadczeniu podając, że
Oświadczenie składane jest działając w imieniu i na rzecz SAPPO spółka cywilna. Wykonawca złożył także dwa
Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podpisane oddzielnie przez Pana Antoniego
Podurgiel i Pana Szymona Podurgiel, lecz w każdym tym Oświadczeniu podając, że Oświadczenie składane jest
przez wykonawcę SAPPO spółka cywilna reprezentowana odpowiednio przez Pana Antoniego Podurgiel i Pana
Szymona Podurgiel.
W związku z powyższym zamawiający nadal dysponuje Oświadczeniem dotyczącym przesłanek wykluczenia i
Oświadczeniem dotyczącym grupy kapitałowej dla podmiotu SAPPO spółka cywilna, lecz nie dysponuje tymi
Oświadczeniami dotyczącymi oddzielnie każdego ze wspólników spółki cywilnej, którzy to są wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
W związku z powyższym zamawiający wyklucza SAPPO spółka cywilna Antoni Podurgiel, Szymon Podurgiel,
Przemysław Podurgiel, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych, jako że nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę, jeżeli została złożona
przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOKONANO ODRZUCENIA OFERTY
„ELEKTROINSTAL” Mirosław Rudziewicz, ul. Zapolskiej 8, 19-300 Ełk (Oferta nr 2)
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania z ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania z ofertą. Do upływu pierwotnego terminu
związania ofertą wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie.
Ponadto Wykonawca w trybie art. 26 ust. 3 został wezwany do złożenia oświadczeń w zakresie grupy
kapitałowej. Wykonawca otrzymał wezwanie 11.10.2018 r. i miał 4 dni od dnia otrzymania na złożenie tego
oświadczenia – wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył przedmiotowego oświadczenia. W związku z
tym wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM

SPEŁNIAJĄCYM WSZYSTKIE WYMAGANIA ZAWARTE W SIWZ:

- Oferta nr 1, wykonawcy: INSTALATOR Władysław Bałdyga, ul. Gdańska 38A, 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 kierowniczej: 35,00 pkt.
Liczba punktów RAZEM: 100,00 pkt.
Podpis
PREZYDENT MIASTA
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