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Projektwspotfinansowany przez Uni? Europejsk^z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Piotrkow Trybunalski, 20 sierpnia 2010 r.
Znaksprawy: l/RA/2010
Rektorot tefeiota obtemicktego Panten Daminitensk
OGLOSZENIE
ul RvcKaT9^%^%unrf WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
t@l. 44 / 732-37.27

0^
0 ODRZUCENIU OFERT

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia uiepublicznego na: rozbudowe iprzebudow^ zespofu
Klaszfornego Panien Dominikanek p.w. Matki Boskiej Snietnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.
Rycerskiej 3 na Centrum Idei Ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim

Zamawiajacy, tj. Rektorat Kosciola Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bozej Snieznej
w Piotrkowie Trybunalskim z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Rycerska 3, 97-300
Piotrkow Trybunalski, zawiadamia stosownie do pkt 14.1. Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(zwana dalej ,,SWZ"), ze za najkorzystniejszq_ oferte uznal oferte ziozona. przez konsorcjum firm:
Skanska S.A. z siedzibq w Warszawie, ul. Gen. Zajqczka 9, 01-518 Warszawa, Skanska a.s. z siedzibq
-w: 149 00 Praga 4, l.Libalova 1/2348, Republika Czeska, Mosaicon Maria Potz, z siedziba w: 90 107 Lodz, ul. Traugutta 10 m. 8 (oferta nr 2).
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta ziozona przez konsorcjum firm: Skanska S.A., Skanska a.s., Mosaicon Maria Potz spehlia
wymagania okreslone w SWZ oraz uzyskala najwyzsza^ liczbe punktow, tj. 125 (sto dwadziescia piec)
pkt, wedhig nastepujacych kryteriow ocen wskazanych w SWZ:
-1 etap ocen:
1) kryterium I - cena: 45 pkt,
2) kryterium II - doswiadczenie wykonawcy: 45 pkt,
3) kryterium III - okres gwarancji dobrego wykonania: 10 pkt,
- II etap ocen:
kryterium technologii wykonania robot budowlanych/prac konserwatorskich i uzytych materiatow
oraz sposob realizacji zamowienia pod wzgledem logistycznym i organizacyjnym: 25 pkt

Zamawiaja^cy informuje ponadto, ze w postepowaniu oprocz oferty konsorcjum firm: Skanska S.A.,
Skanska a.s., Mosaicon Maria Potz ziozono jeszcze jedna^ ofert? niepodlegajaca^ odrzuceniu, l<t6ra
spetnila wymagania okreslone w SWZ, tj. oferte finny ,,Ciatbud" Wieslaw Cialkowski z siedziba, w
Ciemne 17, 05-250 Radzymin (oferta nr 4).
Oferta ,,CiaIbud" Wieslaw Cialkowski uzyskala 94,19 (dziewiecdziesiat cztery 19/100) pkt. wedlug
nastepujacych kryteriow ocen wskazanych w SWZ:
-1 etap ocen:
1) kryterium I - cena: 38,25 pkt,
2) kryterium II - doswiadczenie wykonawcy: 27,94 pkt,
3) kryterium III - okres gwarancji dobrego wykonania: 10 pkt,
- II etap ocen:

kryterium technologii wykonania robot budowlanych/prac konserwatorskich i uzytych materialow
oraz sposob realizacji zamowienia pod wzgledem logistycznym i organizacyjnym: 18 pkt.

Stosownie do pkt 4.4.9. SWZ nastepujace oferty zostaly odrzucone z powodu niespemienia wymagan
okreslonych w SWZ:
1) Castelhim sp. z o. o. (oferta nr 1)
Uzasadnienie odrzucenia:
Oferent nie zaiaczyt do oferty projektow umow przedwstepnych z podwykonawcami i nie spehiil tym
samym wymogu z pkt 4.2.11. SWZ.
2) konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A., Stabilator sp. z o.o.. Monument sp. z o.o. (oferta nr 3)
Uzasadnienie odrzucenia:
Oferent nie zaiaczyl do oferty projektow umow przedwstepnych z podwykonawcami i nie spelnil tym
samym wymogu z pkt 4.2.11. SWZ.
Ponadto, jeden z konsorcjantow, tj. Monument sp. z o.o. przedstawita polise OC na sume
ubezpieczenia 1.000.000,00 zl, tj. sume nizsza^ niz wymaganq; w pkt 3.4.3 SWZ, tj. w wysokosci
3.000.000,00 zl i tym samym nie spelnila wymogu z pkt 4.2.15 SWZ w zwiazku z pkt 5.6. SWZ.
3) konsorcjum firm: Budowa Lowicz sp. z o.o., Renova sp. z o.o., BINZ S.A., Akademia Sztuk Pieknych
w Warsza\vie - Miedzyuczelniany Instytut Konsenvacji i Restauracji Dziel Sztuki (oferta nr 5)
Uzasadnienie odrzucenia:
Dolaczone do oferty pelnomocnictwo udzielone przez jednego z konsorcjantow, tj. Akademie Sztuk
Pieknych w Warszawie - Miedzyuczelniany Instytut Konsenvacji i Restauraeji Dziel Sztuki (zwana
dalej ,,ASP") swojemu przedstawicielowi jest niewystarczajace, poniewaz nie obejmuje umocowania
do udzielania dalszych pemomocnictw, w tym m. in. dia lidera konsorcjum do reprezentowania w
niniejszym postepowaniu, a ponadto ograniczone jest do skladania oswiadczen woli w zakresie
zobowiazan nieprzekraczajacych wartosci 1 mhi zl.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego z dnia 2 sierpnia 2010 r. o wyjasnienie kwestii
pelnomocnictwa ASP ziozyta pismem z dnia 5 sierpnia 2010 r. drugie pelnomocnictwo o zmienionej
tresci.
Stosownie do pkt 10.20.2. SWZ @ udzielenie pelnomocnictwa, o ktorym mowa w punkcie 5.1. SWZ
wymaga podpisu prawnie upowaznionych przedsta\vicieli kazdego z wykonawcow wystepujqcych
wspolnie (nalezy dolaczyc do oferty)". Z pelnomocnictwa dolaczonego do oferty przez ASP wynika
zas, ze nie obejmowalo ono upowaznienia do udzielenia dalszego pemomocnictwa liderowi
konsorcjum, tj. firmie Budowa Lowicz sp. z o.o., co spowodowato, ze ASP nie byla reprezentowana w
niniejszym postepowaniu, gdyz nie udzielila skutecznie pelnomocnictwa liderowi konsorcjum, tj.
firmie Budowa Lowicz sp. z o.o. stosownie do wymogow okreslonych w pkt 5.1. i 5.2. SWZ.
W konsekwencji konsorcjum nie spelnilo dalszych wymagan okreslonych w SWZ, tj. nie wykazalo, ze
posiada niezbedna, wiedze i doswiadczenie (pkt 3.2. SWZ) w zakresie dysponowania osobami, ktore
moga_pelnic funkcje kierownika prac konserwatorskich (pkt 4.2.9. SWZ).
Ztozone po uplywie ten-ninu do skladania ofert przez ASP drugie poprawione pelnomocnictwo
stanowiace zaia^cznik do pisma z dnia 5 sierpnia 2010 r. nie moglo zostac uwzglednione, z uwagi na
pktl0.11.SWZ.

4) Conrad sp. z o.o. (oferta nr 6)
Uzasadnienie odrzucenia:
Cena zaproponowana przez oferenta, tj. kwota 24.379.440,45 zl (brutto) przekracza wartosc
zamowienia, tj. kwote 24.228.137,61 zl (brutto).

5) konsorcjum firm: Vik-Bud Stanislaw Wiktorowicz, PKOZ Slawomir Osti-owski, Przedsiebiorst\vo
Budownictwa Ogolnego S.A. (oferta nr 7)
Uzasadnienie odrzucenia:
Oferenci nie zaiaczyli do oferty projektow umow przedwstepnych z podwykonawcami i nie spemili
tym samym wymogu z pkt 4.2.11. SWZ.

Oferentom uczestniczacym w postepowaniu przysmguja, przewidziane w art. 705 Kodeksu cywilnego
srodki prawne.
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(Rektor Kosciola Akademickiego Panien Doniinikanek p.w. Matki Bozej Snieznej w Piotrkowie
Trybunalskim)

