ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Regionalne Centrum Kultury Fabrykę Emocji
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Termomodernizację budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile”,
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę –Thermbau Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w
Pile przy ul. Walki Młodych 78A.Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego
Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 1 699 826,15 zł brutto i spełniała wszystkie warunki oraz
wymagania Zamawiającego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w
wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1 – Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński, 64-800 Chodzież,
ul. Reymonta 8h/8 z ceną brutto 2 410 800,00 zł,
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Spadochroniarz, 64-920 Piła,
ul. Kamienna 40 z ceną brutto 2 076 041,60 zł
Oferta nr 3 - Thermbau Polska sp. z o.o. sp.k., 64-920 Piła, ul. Walki Młodych 78A z ceną brutto
1 699 826,15 zł

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust.4 pkt 4) ustawy Prawo zamówień
publicznych wykluczył z postępowania firmę Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
Spadochroniarz za niespełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.
Uzasadnienie:
- Zamawiający w ramach warunku doświadczenia wymagał wykazania, że w okresie 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca
zrealizował trzy zadania w zakresie termomodernizacji budynków, obejmujące docieplenie
ścian, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę lub remont centralnego
ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto każde, w tym przynajmniej
dwa z nich wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a roboty wykonywane były
w obiektach stale czynnych. Ponieważ z przedstawionych w ofercie dokumentów nie
wynikało jednoznacznie, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie – w dniu
2 czerwca 2014 roku Zamawiający wezwał do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie.
Z odpowiedzi dostarczonej przez PUS Spadochroniarz w dniu 04 czerwca 2014 roku
w dalszym ciągu nie wynika, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. W związku z powyższym Zamawiający nie może uznać spełnienia
przez PUS Spadochroniarz wyżej wymienionego warunku.

Ponadto, Zamawiający wymagał załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wymogi
dotyczące oferowanego systemu ocieplenia przez producenta systemu. W formularzu złożonej
oferty w pkt 6 Wykonawca oświadczył, że ocieplenie budynku wykona w systemie Firmy
Atlas, lecz w ofercie brak było dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogów
Zamawiającego. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia Firmy
Atlas na co Wykonawca dokonał zmiany w formularza złożonej oferty i zamiast systemu
Atlas zaproponował system DRYVIT i załączył do tego oświadczenie tej firmy.
Oferta została zmieniona przez Wykonawcę po terminie składania ofert, co jest
niedopuszczalne.
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5) Ustawy Pzp oferta Wykonawcy wykluczonego
z postępowania podlega odrzuceniu.
Wyżej wymienieni Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:
Oferta nr 1

70,50 pkt

Oferta nr 2

0,00 pkt

Oferta nr 3

100,00 pkt

Zamawiający zawrze umowę o realizację zamówienia nie wcześniej niż po upływie 5 dniu od
dnia zawiadomienia wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania.

Piła, 04 czerwca 2014 roku

