Znak sprawy: AI 261-04/MF/14

Zamość, dn. 29.05.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W RAMACH CZEŚCI 1,3 I 4 ORAZ UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 2,5 ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium
Mechaniki – cz.2
Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 907,984 i 1047) zwanej dalej ustawą Pzp – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu , występująca jako Zamawiający informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach nw. części:
Część 1 zamówienia: dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej do tworzyw sztucznych;
Część 3 zamówienia: dostawa przyrządu do badania palności metodą indeksu tlenowego;
Część 4 zamówienia: dostawa przyrządu do badania palności tworzyw.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 (pięć) ofert w ramach poszczególnych części.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej specyfikacją) przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.
Wykaz, ocena i porównanie złożonych w ramach poszczególnych części ofert

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto
(PLN)

Streszczenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu i oceny
oferty

Liczba pkt
przyznanych
w kryterium:
cena

Część 1 zamówienia: dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej do tworzyw sztucznych
3.

4.

5.

TESTLAB Piotr Rak
ul. Lutosławskiego 8
01-649 Warszawa
ZWICK POLSKA-SERVICE
Urządzenia do badania materiałów
Henryk Kotulski
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
ITA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo
60-185 Poznań

65 802,54

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

100,00

182 163,55

Wykonawca wykluczony na
podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp

nie dotyczy

69 741,00

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

94,35
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Część 2 zamówienia: dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży
Zamawiający unieważnił niniejszą część zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp
Część 3 zamówienia: dostawa przyrządu do badania palności metodą indeksu tlenowego
1.

2.

SPECTRO-LAB Jan Borkowski
Al. 3-go Maja 2/170
00-391 Warszawa
KLIMATEST Trzynadlowski
i Wspólnicy Sp. j.
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5C
52-204 Wrocław

56 088,00

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

100,00

60 696,81

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

92,41

Część 4 zamówienia: dostawa przyrządu do badania palności tworzyw
1.

3.

SPECTRO-LAB Jan Borkowski
Al. 3-go Maja 2/170
00-391 Warszawa
TESTLAB Piotr Rak
ul. Lutosławskiego 8
01-649 Warszawa

95 940,00

92 845,32

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu
Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

96,77

100,00

Część 5 zamówienia: dostawa centrum pionowego stołowego
Zamawiający unieważnił niniejszą część zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta:
Część 1 zamówienia: dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej do tworzyw sztucznych;
 nr 3 złożona przez Piotra Raka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TESTLAB,
ul. Lutosławskiego 8, 01-649 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie Pzp oraz specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru, uzyskując 100,00 pkt.
Ponadto Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę ZWICK POLSKA-SERVICE
Urządzenia do badania materiałów Henryk Kotulski, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź.
Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu).
Uzasadnienie faktyczne:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1pkt 4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), oraz z zapisem zawartym w
Rozdziale IV ust. 2 pkt 2.4) specyfikacji wymagał przedstawienia aktualnego zaświadczenia właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
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wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca do
oferty załączył nieaktualne zaświadczenie I Oddziału w Łodzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
17.12.2013r. W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. wezwał
Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, tj. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę) w terminie do dnia 07 maja 2014 r. ze wskazaniem, iż „zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert, tj. 29.04.2014r.”
W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca w wyznaczonym terminie przedłożył kopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek z dnia 05 maja 2014r.,
odzwierciedlający stan na dzień 05 maja 2014r., a więc na datę przypadającą już po terminie składania
ofert.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczył
Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień, w którym upłynął
termin składania ofert. Natomiast na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Część 3 zamówienia: dostawa przyrządu do badania palności metodą indeksu tlenowego
 nr 1 złożona przez Jana Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
SPECTRO-LAB, Al. 3-go Maja 2/170, 00-391 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru, uzyskując 100,00 pkt.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Część 4 zamówienia: dostawa przyrządu do badania palności tworzyw;
 nr 3 złożona przez Piotra Raka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TESTLAB,
ul. Lutosławskiego 8, 01-649 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie Pzp oraz specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru, uzyskując 100,00 pkt.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający informuje unieważnieniu
postępowania w ramach:
 Części 2 zamówienia: dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży;
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: w ramach przedmiotowej części zamówienia w wyznaczonym terminie nie
złożono żadnej oferty.
 Części 5 zamówienia: dostawa centrum pionowego stołowego;
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: w ramach przedmiotowej części zamówienia w wyznaczonym terminie nie
złożono żadnej oferty.

Miejsce publikacji niniejszego zawiadomienie:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
- strona internetowa Zamawiającego.
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