INS/NP – 727 /2022

Puławy, 15 luty 2022r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego nr INS/TW – 1/2022 w
trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych i
instalacyjnych w budynku E40

I.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych na
podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w
budynku E40 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona
przez:

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane
„TERMOCHEM” Sp. z o.o.
ul. Ignacego Mościckiego 16, 24 – 110 Puławy
Wyłoniony Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego
oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem
przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert:
cena – 90%, okres gwarancji – 10%. Cena przedstawiona przez
Wykonawcę mieści się w kwocie, jaką Zamawiający ma zamiar
przeznaczyć na realizację zamówienia.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny ofert.
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Liczba
Liczba

punktów w

Numer

Nazwa (firma) i adres

punktów w

kryterium

oferty

Wykonawcy

kryterium

Cena

Cena

Okres

Łączna
liczba
punktów

gwarancji

Sieć

1.

Radosław Świderski, ul.
Nałęczowska 28, 24 – 120
Bochotnica

86,86 pkt

10 pkt

96,86 pkt

2.

SGW BUDOWNICTWO
Spółka Komandytowa
Waldemar Stelmach
ul. Indiańska 53, 26 – 600
Radom

87,15 pkt

10 pkt

97,15 pkt

3.

Przedsiębiorstwo
Remontowo – Budowlane
„TERMOCHEM”, ul.
Ignacego Mościckiego 16,
24 – 110 Puławy

90 pkt

10 pkt

100 pkt

4.

Zakład Usług Remontowo
– Budowlanych „TECH –
DOM” ul. Składowa 6B,
24 – 100 Puławy

Oferta podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust.1. pkt 6)

Badawcza

Łukasiewicz

–

Instytut

Nowych

Syntez

Chemicznych

zawiadamia, że na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy pzp, umowa
w sprawie udzielenia zamówienia może zostać zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

II.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej przez: Zakład
Usług Remontowo – Budowlanych „TECH – DOM” ul. Składowa 6B, 24 –
100 Puławy.
Uzasadnienie prawne
Oferta złożona przez Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „TECH –
DOM” ul. Składowa 6B, 24 – 100 Puławy - podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6)
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Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający w pkt 12 SWZ przedstawił szczegółowy opis
przygotowania oferty. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu
wymagał złożenia oferty przy zastosowaniu miniPortalu, w postaci
zaszyfrowanej.
W niniejszym postępowaniu Wykonawca Zakład Usług Remontowo –
Budowlanych „TECH – DOM” (ul. Składowa 6B, 24 – 100 Puławy)
przesłał do Zamawiającego „Zgłoszenie sprawy od Wykonawcy do
Zamawiającego”, do którego załącznikami były 4 pliki pdf. tj. 1.
„Wadium-INS BUD. E-40.pdf” 2. „Wydruk.pdf.” 3. „Załącznik nr 2 –
Formularz ofertowy.pdf”. 4. „Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianie
warunków i niepodleganie wykluczeniu.pdf”. Zgodnie z art. 68 ustawy
Pzp przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
zapewniających
zachowanie
integralności,
autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach
wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających
możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na
ich składanie. W/w pliki zostały złożone bez zaszyfrowania wyłącznie
przez ePUAP i nie podlegały otwarciu przez deszyfryzację oraz nie
zostały zawarte w zestawieniu ofert przesłanych do postępowania na
miniPortal. Oferta złożona przez Wykonawcę została złożona w sposób
umożliwiający do niej swobodny dostęp w dowolnym czasie.
Wykonawca składający ofertę przez ePuap w postaci niezaszyfrowanej
nie dopełnił wymogów SWZ.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca
przekazał ofertę w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi
określonymi w pkt. 12. oraz pkt 13 SWZ. Tym samym, oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6).
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021r, poz. 1129 t.j) przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX tejże
ustawy.
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Janusz Mirosław
Igras
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