OGŁOSZENIE
o wyniku przetargu
Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zawiadamia, że wyniki
postępowania przetargowego na wykonanie projektu instalacji odpylania wraz z modernizacją instalacji
odpylania trzech kotłów wodnych typu WR-10 w Kotłowni Rejonowej w Radomsku przedstawiają się
następująco:
Do w/w postępowania złożono 5 ofert:
1. Oferta nr 1: INSTAL-FILTER S.A. Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza
ul. Chłapowskiego 7, 64 - 000 Kościan.
Cena netto przedmiotu zamówienia: 2.064.598,00 zł
podatek VAT : 23% - 474.857,54 zł
Cena brutto ( z VAT ) przedmiotu zamówienia: 2.539.455,54 zł
Udzielony okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: 37 miesięcy.
Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” otrzymała - 90,00 pkt.
Oferta w kryterium oceny ofert „ oferowany okres gwarancji jakości ” otrzymała - 6,17 pkt.
Łączna liczba punktów - 96,17.
2. Oferta nr 2: Kominus Serwis Polska Sp. z o.o. Łężkowice 112, 32 - 015 Kłaj.
Oferta została odrzucona na podstawie § 27 ust.1 lit. f w związku z lit.b oraz § 28 ust.4 wewnętrznego
regulaminu udzielania zamówień z uwagi, iż:
1. Uzupełnione na wezwanie Zamawiającego pismem L.dz.Nr 5074/2015 z dnia 13.10.2015 r.
( wezwanie do złożenia wyjaśnień ) oraz pismem L.dz.Nr 5071/2015 z dnia 13.10.2015 r.
( wezwanie do uzupełnienia dokumentów ), wyjaśnienia i dokumenty, zostały złożone w
dniu 15.10.2015 r. w formie e-mail i faxu tj. w formie, której Zamawiający nie dopuścił w
siwz. Uzupełnione dokumenty oraz wyjaśnienia nie zostały potwierdzone w formie
pisemnej do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na uzupełnienie dokumentów i
wyjaśnień, tj do dnia 15.10.2015 r. do godz.1400.
Zgodnie z rozdziałem IV ust.6 siwz za datę uzupełnianych dokumentów i wyjaśnień
uważany jest dzień ich wpłynięcia do Zamawiającego w formie pisemnej.
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienie w sprawie wysokości należnej składki z
tytułu polisy Nr 5KR521E0001 dotyczy aneksu nr 5A2521E0001, a nie złożonej do oferty
polisy Nr 5KR521E0001.
3. Złożona oferta na „ Wykonanie projektu instalacji odpylania wraz z modernizacją
instalacji odpylania trzech kotłów wodnych typu WR-10 w Kotłowni Rejonowej w
Radomsku ”, nie została zabezpieczona w sposób prawidłowy w wadium, bowiem
przedłożona do oferty Gwarancja Bankowa Nr CRD/G/0063336 z dnia 30.09.2015 r.
wystawiona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa dotyczy
wyłącznie „ Wykonania projektu instalacji odpylania trzech kotłów wodnych typu
WR-10 w Kotłowni Rejonowej w Radomsku ”. W konsekwencji Gwarancja Bankowa
nie zabezpiecza interesów Zamawiającego co do możliwości zatrzymania kwoty wadialnej
w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia opisanym w siwz.
3. Oferta nr 3: ECO INSTAL Sp. z o.o. ul. Obodrzycka 61, 61 - 249 Poznań.
Oferta została odrzucona na podstawie § 27 ust.1 lit. f wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień z
uwagi, iż na wezwanie Zamawiającego pismem ( L.dz.Nr 5072/2015 z dnia 13.10.2015 r. ) do
uzupełnienia dokumentów 2 rat opłaconej Polisy Nr 908533667635 z dnia 21.01.2015 r. złożonej w
ofercie, Wykonawca nie przedłożył dowodu potwierdzającego wpłatę 1 raty w wysokości 1.108,00 zł.
Termin płatności upłynął w dniu 31.01.2015 r.

Uzupełniony dokument - dowód potwierdzenia przelewu 2 składki Polisy w wysokości 1.107,00 zł nie
potwierdza spełnienia wymagań na dzień składania ofert tj. - 07.10.2015 r.
Uzupełniony przez Wykonawcę dokument wskazuje opłacenie 2 raty składki w dniu
14.10.2015 r. Termin płatności wskazany w Polisie – 20.07.2015 r.
Zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów pouczył Wykonawcę, iż uzupełnione dokumenty
muszą potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Oferta nr 4: ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak ul. Południowa 15,
33 -111 Koszyce Wielkie.
Oferta została odrzucona na podstawie § 27 ust.1 lit. f w związku z lit.b wewnętrznego regulaminu
udzielania zamówień z uwagi, iż na wezwanie Zamawiającego pismem L.dz.Nr 5069/2015 z dnia
13.10.2015 r., złożone wyjaśnienia zostały złożone w dniu 14.10.2015 r. w formie e-mail tj. w formie,
której Zamawiający nie dopuścił w siwz i nie zostały potwierdzone w formie pisemnej do dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na uzupełnienie dokumentów, tj do dnia 15.10.2015 r. do godz.1400.
Zgodnie z rozdziałem IV ust.6 siwz za datę uzupełnianych dokumentów i wyjaśnień uważany jest dzień
ich wpłynięcia do Zamawiającego w formie pisemnej.
5. Oferta nr 5: Konsorcjum firm:
1. SKB Development Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Wedmanowej 12, 93-228 Łódź –
Lider konsorcjum,
2. Energomontażrem Łódź Sp. z o.o. ul. Sandomierska 15/17 lok.46, 94-010 Łódź członek konsorcjum.
Cena netto przedmiotu zamówienia: 2.683.940,00 zł
podatek VAT : 23% - 617.306,20 zł
Cena brutto ( z VAT ) przedmiotu zamówienia: 3.301.246,20 zł
Udzielony okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: 60 miesięcy.
Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” otrzymała - 69,23 pkt.
Oferta w kryterium oceny ofert „ oferowany okres gwarancji jakości ” otrzymała - 10,00 pkt.
Łączna liczba punktów -79,23.
Zamawiający wybrał dla realizacji zadania firmę: INSTAL-FILTER S.A. Przemysłowe Systemy
Ochrony Powietrza ul. Chłapowskiego 7, 64 - 000 Kościan.
Łączna wartość zamówienia wynosi: 2.539.455,54 zł brutto.
Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą i uzyskał najwyższą liczbę punktów - 96,17.

Radomsko 20.10.2015 r.
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