Postępowanie 3/2016

Warszawa, dnia 7.09.2016 r.

Dotyczy: BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W ODDZIALE ŁÓDZKIM FILMOTEKI
NARODOWEJ, UL. ŁĄKOWA 29.
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka
Narodowa (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę DANAK Firma Budowlana Marciszewski, Zawadowscy Sp.j., ul.
Piotrkowska 235/241, 90-456 Łódź z ceną 138 298,37 zł. Wykonawca przedstawił
najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 14
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): Cena – 60%, Gwarancja – 30%,
Termin wykonania – 8%, Termin płatności – 2%. Wykonawca otrzymał największą
liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie
zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą
odrzuceniu.
W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. VINNARE Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa,
2. DANAK Firma Budowlana Marciszewski, Zawadowscy Sp.j., ul. Piotrkowska 235/241,
90-456 Łódź.
Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, odrzucił ofertę
VINNARE Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa z powodu, iż zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W wyniku analizy oferty
można stwierdzić, iż jest ona rażąco niska – zarówno w stosunku do kosztorysu
inwestorskiego, jak też w stosunku do cen rynkowych stosowanych na terenie
województwa łódzkiego. Łączna cena z kosztorysu ofertowego Wykonawcy to 68.862,01
zł netto, przy czym wartość robót w kosztorysie inwestorskim Zamawiającego wynosi
103.461,58 zł netto. Jest to różnica wynosząca więcej niż 30%.
Z porównania poszczególnych pozycji, szczególnie rażące różnice występują w n/w
pozycjach kosztorysu ofertowego :
Wartość
robót
Wartość robót netto w netto
w
kosztorysie
ofercie
inwestorskim
podbudowy 12, 00 zł za m2 (!)
53,05 zł za m2

Nr poz.

Opis

poz. 3

rozebranie
betonowej
rozbiórka krawężników
4,00 zł za 1 mb
rozebranie ścianek i murków na 20,00 za m3 (!)
zaprawie cementowej
załadunek gruzu
10,00 zł za m3

poz. 4
poz. 5
poz. 6

7,89 zł za 1 mb
247,45 za m3
23,29 zł za m3
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poz. 7
poz. 8
poz. 9
poz. 12

wywiezienie gruzu na odległość 16,00 za m3 + 1,00 zł 22,30 za m3 +
do 1 km
za każdy następny km 4,66 zł za każdy
następny km
wykonanie ławy pod krawężniki 250, 00 za m3
548,34 za m3
ułożenie kostki
60,00 zł za m2
91,43 zł za m2

Kosztorys inwestorski został sporządzony w oparciu o średnie ceny rynkowe stosowane
w województwie łódzkim oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia i wiedzy autora
dokumentacji projektowej. Powyższa cena ofertowa nie może zatem gwarantować
należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dniu 31.08.2016 r.
wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył żadnych
wyjaśnień, ani dowodów. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający odrzucił ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
Wykonawca DANAK Firma Budowlana Marciszewski, Zawadowscy Sp.j. spełnia warunki
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.
Oferta DANAK Firma Budowlana Marciszewski, Zawadowscy Sp.j. jest zgodna ze SIWZ i
nie podlega odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną
poszczególnym ofertom:
Numer
oferty

Liczba pkt w Liczba pkt w
kryterium
kryterium
Cena
Gwarancja

1
2

60

30

Liczba pkt w
Liczba pkt w
kryterium
kryterium
Termin
Termin
wykonania
płatności
Oferta odrzucona.
0

2

RAZEM
PUNKTÓW

92

Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego
umieszczonego w SIWZ:
Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena oferty analizowanej

X 60 pkt.

Punktacja w kryterium „Gwarancja” została przyznana na podstawie ofertowego
zobowiązania Wykonawcy. Za udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy
(wymagany), Wykonawca otrzymał 5 pkt. za każde 3 miesiące gwarancji ponad okres
wymagany, nie więcej jednak niż 30 pkt.
Punktacja w kryterium „Termin wykonania” została przyznana na podstawie ofertowego
zobowiązania Wykonawcy. Wykonawca, który zobowiązałby się wykonać zamówienie w
terminie krótszym niż wymagany (31.10.2016 r.) otrzymałby 1 pkt za skrócenie terminu
wykonania o 2 dni kalendarzowe, nie więcej niż 8 pkt.
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Punktacja w kryterium „Termin płatności” została przyznana na podstawie ofertowego
zobowiązania Wykonawcy. Wykonawca, który zaproponował termin płatności 30 dni
otrzymał – 2 punkty.
Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, zamierza zawrzeć umowę w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie 10 dni od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy). Umowa zostanie zawarta najwcześniej w dniu 20.09.2016 r. Zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej i wyniku postępowania zostały przesłane pocztą.
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