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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-22/13 

Przetarg nieograniczony pn. " Roboty budowlane polegające na dobudowie szybu windowego wraz z 

dostawą i montażem windy w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. 

Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2 ". 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z 

późn. zm., zwanej dalej ustawą) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w 

Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano firmę:  

„BYCZBUD” Firma Budowlana Wielobranżowa Aleksander Byczek, Ul. Taklińskiego 101, 30-499 

Kraków  

Oferta nr 4 jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wszystkie jej 

wymogi oraz w świetle kryterium oceny ofert – cena 100%, jest to najkorzystniejsza oferta. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (PLN)  Liczba punktów  

1 
JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor 

ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko 
590 000,00 - 

2 
Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz A. Kęsy spółka jawna 

ul. Św. Antoniego 18/3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
526 982,93 - 

3 
MASTERLIFT sp. z o.o. 

ul. Sozopolska 1/103, 02-758 Warszawa 
664 331,61 - 

4 
„BYCZBUD” Firma Budowlana Wielobranżowa Aleksander Byczek 

Ul. Taklińskiego 101, 30-499 Kraków 
557 987,13 100 

 

 

 

Zamawiający zawiadamia również iż: 

I. oferta firmy: JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor, ul. Solskiego 9, 32-800 

Brzesko: 
1) została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1  pkt. 2 ustawy.  

 

Uzasadnienie:  

Dołączony do oferty Załącznika nr 1B do oferty – zestawienie  parametrów technicznych dźwigu nie 

zawiera podpisu co jest niezgodne z pkt. 10.1.SIWZ. 

Ponadto Wykonawca nie potwierdził, że oferowany przez niego dźwig spełnia warunki określone w 

SIWZ bowiem nie dostarczył materiałów firmowych  dźwigu i ślusarki aluminiowej – np. foldery, 
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katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, 

świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzających, że oferowany sprzęt jest 

zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry 

techniczne i eksploatacyjne - wymaganych w pkt. 6.6.1.SIWZ 

2) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy.  

 

Uzasadnienie:  

W dniu 17.07.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.  

wykazu  robót budowlanych - wzór załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej roboty budowlane, z których: 

- jedna obejmowała swoim zakresem  wykonanie elewacji w obiektach wpisanych do rejestru 

zabytków na kwotę minimum 40 000 zł brutto oraz  

- jedna obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż dźwigu osobowego  

o łącznej wartości zadań nie mniejszej niż  500 000 zł brutto, wymaganych w pkt. 5.1.1. SIWZ. 

Wykonawca wykazał w „wykazie wykonanych robót budowlanych” dołączonym do oferty, robotę 

realizowaną w Kompleksie Zamkowym w Pszczynie na kwotę 10 374986,89 w ramach której 

wyodrębnił: 

- elewacje – 900 zł 

-  dostawa i montaż drzwi   - 110 000 zł. Powyższe kwoty nie potwierdzają spełnienia warunku w 

zakresie wiedzy i doświadczenia.  

 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na uzupełnienie dokumentów Wykonawca nie złożył 

wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.. 

Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Zamawiający wykluczył Wykonawcę z niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

II. oferta firmy Wykonawcy: MASTERLIFT Sp. z o.o., ul. Sozopolska 1/103, 02-758 Warszawa 

została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 

Uzasadnienie:  

W dniu 17.07.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego tj.  

Materiałów firmowych  dźwigu i ślusarki aluminiowej – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, 

instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia 

producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry techniczne i eksploatacyjne – wymaganych w 

pkt. 6.6.1.SIWZ. 

 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na uzupełnienie dokumentów Wykonawca nie złożył 

wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego (brak materiałów firmowych ślusarki aluminiowej), 

czym nie potwierdził że oferowane przez niego ślusarka aluminiowa spełnia warunki określone w 

SIWZ. Stosownie do treści art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcę 

MASTERLIFT Sp. z o.o., ul. Sozopolska 1/103, 02-758 Warszawa. 
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III. oferta firmy: Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz A. Kęsy spółka jawna ul. Św. 

Antoniego 18/3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki: 

 

1) została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1  pkt. 2 ustawy.  

 

Uzasadnienie:  

Dołączony do oferty Załącznika nr 1B do oferty – zestawienie  parametrów technicznych dźwigu nie 

potwierdza wszystkich wymaganych parametrów.   

W kolumnie o nazwie „Parametry oferowane” dotyczące drzwi przesuwnych Wykonawca 

zaoferował  wartość „100 x 200 mm”, podczas gdy Zamawiający wymagał wartości „min. 

1300x2100 mm” 

2) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy.  

 

Uzasadnienie:  

W dniu 17.07.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.  

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 złotych, wymaganej w pkt. 5.1.2 SIWZ. 

 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na uzupełnienie dokumentów Wykonawca nie złożył 

wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.. 

Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Zamawiający wykluczył wykonawcę z niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

IV. Umowa o udzielenie zamówienia może zostać zawarta od dnia 25.07.2013r. 

 
 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy złożyli oferty w/w postępowaniu  

 stron internetowa 

 tablica ogłoszeń 

 a/a 

 


