Jastrzębie – Zdrój, 19.05.2016 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „pełnienie funkcji nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadań:
1)
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową Izby Przyjęć,
2)
Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz drogi
dojazdowej”.
BZP/38/383-27/16.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na
podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r,.Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryterium „Cena” - 95%, „Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego” – 5%

Nr
oferty

2

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjnych INBUD
Eugeniusz Pradela
Ul. Szczecińska 50,
47-400 Racibórz

Wartość

Netto: 97 478,86 zł
Brutto: 119 899,00 zł

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) - 95%
Czas reakcji na wezwanie
Zamawiającego - 5%
RAZEM 100%
95,00 pkt
5,00 pkt ( 1 dzień)
100,00 pkt

Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze w terminie określonym w
regulaminie udzielania zamówień, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r.
Dyrektora WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.
Zamawiający w w/w postępowaniu odrzuca ofertę Wykonawcy:
Jerzy Zawrzel
44-100 Gliwice,
ul. Jasnogórska 19/9
Prawne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 15 lit. a obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania
zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora
WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada ona treści oraz wymogom przedmiotu
zamówienia ujętego w Formularzu oferty.
Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający jednoznacznie określił warunki udziału w postępowaniu w punkcie „VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU” Formularza oferty tj.:
„1.W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub
wykonuje:
- co najmniej 2 usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
obejmującymi zadania inwestycyjne dotyczące obiektów, w których wykonuje się świadczenia medyczne,
o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 2200 m2 oraz łącznej wartości brutto minimum
15 000 000,00 zł.

- co najmniej 1 usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
obejmującymi budowę lądowiska lub lotniska o wartości brutto minimum 1 000 000,00 zł.
2.

3.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca dysponuje lub
będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
a)

Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń–1 osoba.
Osoba ta ma posiadać, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień
budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik
robót, inspektor nadzoru)

b)

Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 1 osoba
Osoba ta ma posiadać, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień
budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik
robót, inspektor nadzoru)

c)

Inspektor Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń – 1 osoba
Osoba ta ma posiadać, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień
budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik
robót, inspektor nadzoru)

d)

Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej bez ograniczeń- 1 osoba
Osoba ta ma posiadać, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień
budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik
robót, inspektor nadzoru)

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca wykaże spełnienie warunku dotyczącego posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej oraz wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową poprzez przedłożenie:
1)
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy w wysokości 50 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu złożenia ofert.
2)

Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia na minimum 100 000,00 zł”

Natomiast Wykonawca Jerzy Zawrzel, ul. Jasnogórska 19/9, 44-100 Gliwice nie dołączył do oferty żadnego z w/w
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Ponadto Zamawiający zgodnie z punktem „VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I
ELEMENTY” Formularza oferty określił jakie dokumenty i elementy ma zawierać oferta a mianowicie:

„ 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy);
2. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
według podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - według załącznika Nr 4 do Formularza oferty;
3. Poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy

5.

6.

7.

8.

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień – wg Załącznika nr 5 Formularza oferty;
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Zobowiązanie
takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.”

Wykonawca Jerzy Zawrzel, ul. Jasnogórska 19/9, 44-100 Gliwice nie dołączył do oferty żadnego z w/w
dokumentów.
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu –
Zdroju, w § 22 ust.12 jasno precyzuje, iż warunkiem przystąpienia Wykonawcy do danego postępowania jest:
„ a) zapoznanie się z Formularzem oferty oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”,
b) złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w Formularzu oferty lub zaproszeniu, o którym mowa w § 22
ust.6 niniejszego Regulaminu,
c) złożenie wszystkich wymaganych w Formularzu oferty dokumentów.”
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż oferta Wykonawcy Jerzego Zawrzel, ul. Jasnogórska 19/9,
44-100 Gliwice, nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty, co wiąże się z
odrzuceniem oferty jak na wstępie.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój tel. 32 47 84
200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.p

