Radom, dnia 18.04.2011 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego - rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert,
działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający:
1) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w
przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp
.

Nazwa firmy

1.

Przedsiębiorstwo
budowlano
–
konserwatorskie „Antis” mgr Marian
Ćwięczek, Kraków
TB INVEST Tomasz Brzeziński ul.
Harfowa 34, 80 - 298 Gdańsk
ROSA BUD ul. Gazowa 5/7, 26 –
600 Radom
PPKZ ul. Miałki Szlak 59, 80 – 717
Gdańsk
DachBud Zakład budowlano –
remontowy Janusz Gregorczyk i
Marian Pietrasik ul. Lubelska 69/71,
26 – 600 Radom
Zakład
budowlano,
stolarsko,
remontowy Andrzej Babula ul.
Górna 27, 26 – 900 Kozienice

2.
3.
4.
5.

6.

Kwota brutto Gwarancja
zł
/rękojmia

1.152.552,93

Ilość
robót Łączna
przy
punktacja
zabytkach o
wartości co
najmniej
500.000
zł
każda z nich
8 lat
6
62,19%

41,52%

10,67%

10%

1.166.040,00
41,04%
814.149.31
58,78%
833.902, 82
57,39%
821.365,64

15 lat
20%
15 lat
20%
15 lat
20%
7 lat

6
10%
10
10%
7
10%
3

58,26%

9,33%

2%

694.372,83

15 lat

6

68,92

20%

10%

71,04%
88,78%
87,39%
69,59%

98,92%

8.

9.

Pracownia Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki GOREK RESTAURO
ul. Ruskowsky Bród 79 a, 03 – 289
Warszawa
Korporacja Budowlana DARCO
Dariusz Żak, ul. Skłodowskiej 18
lok. 303, 26 – 600 Radom

1.405.601,47

10 lat

4

34,05%

13,33%

6%

683.669,02

15 lat

6

70%

20%

10%

53,38%

100%

2) Informuję, że Zamawiający wykluczył wykonawcę Przedsiębiorstwo handlowo, usługowo,
produkcyjne Maciej Banakiewicz, ul. Pod Borem 7, 26-004 Bieliny na podstawie art. 24 ust. 2
pkt. 4 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w związku z pkt.
V.2.4 SIWZ.
W wyniku badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie przestawił dokumentu
potwierdzającego posiadanie i opłacenie polisy potwierdzającej że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Zamawiający w dniu 28.03.2011 r. wezwał Wykonawcę do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego posiadanie opłaconej polisy na dzień 25.03.2011 (tj. dzień składania ofert) i
jednocześnie wyznaczył termin 30.03.2011 r. jako dzień złożenia powyższego dokumentu pod
rygorem odrzucenia oferty. Dnia 29.03.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo od
Wykonawcy stwierdzające, że w związku z tym, iż jego oferta nie okazała się najkorzystniejsza,
nie widzi on potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów celem podwyższenia wartości polisy. W
związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę, a jego ofertę uznał za odrzuconą.
3) Informuje, że Zamawiający dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w SIWZ wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 9, złożona przez Wykonawcę:
Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak, ul. Skłodowskiej 18 lok. 303, 26 – 600 Radom
(cena ofertowa brutto: 683.669,02 złotych, gwarancja jakości: 15 lat, ilość wykonanych robót
przy zabytkach o wartości co najmniej 500.000 zł każda z nich: 6 sztuk), ponieważ spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt)
Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4) na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 w związku z dopuszczeniem korespondencji mailowej umowa
zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

