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Chorzów 02.10.2015r 

 
 
 
 
 
 

Dotyczy:  postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie pn: Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki 
oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, 
wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Zarządzanie 
energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – Postępowanie II - 
oznaczenie sprawy: ZP/03/15. 

 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty.  
  

Najkorzystniejszą ofertę w w/w postępowaniu przedstawiła firma EFEKT Sp. z o.o.,  
ul.Elizy Orzeszkowej 4, 41-103 Siemianowice Śląskie z ceną brutto 2 590 580,00 zł. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ, wybrana 
oferta uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zapisanych w SIWZ. 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ, wybrana 
oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zapisanych w SIWZ  
(cena 95%, gwarancja 5%) 
 
Zestawienie zło żonych ofert wraz z punktacj ą. 
 

Punktacja w kryterium 
Nr 

oferty Wykonawca 
Cena 95% Gwarancja 5% 

Łączna 
punktacja 

1 
Firma Remontowo-Budowlana DAW-BUD  
Daniel Wywiał, Rudnik Wielki, ul. Brzozowa 5A,  
42-260 Kamienica Polska 

Oferta odrzucona 

2 

TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. 
Tartaczna 12, 40-749 Katowice  
- Lider Konsorcjum,   
CASTORI Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 30A,  
41-902 Bytom - Członek Konsorcjum 

Wykonawca wykluczony  
– Oferta odrzucona 

3 
Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik 
ul. Wieniawskiego 16 
41-506 Chorzów 

Oferta odrzucona 

4 
MEDIAN Sp. z o.o. 
ul. Polna 30/18 
41-600 Świętochłowice  

Oferta odrzucona 

5 
EFEKT Sp z o.o. 
ul. Elizy Orzeszkowej 4 
41-103 Siemianowice Śląskie 

95 5 100 
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Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy  
 
TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice - Lider Konsorcjum,   
CASTORI Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 30A, 41-902 Bytom - Członek Konsorcjum został wykluczony 
z postępowania na podstawie art. 24, ust 2. pkt 4, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału  
w w/w postępowaniu. 
 
Uzasadnienie faktyczne 
Zamawiający w pkt 3.7 SIWZ wymagał skonkretyzowania oferowanych do wykonania przedmiotu zamówienia 
urządzeń, sprzętu, wyrobów i materiałów wskazanych w Załączniku A, a w Załączniku B - gwarancji 
udzielonych przez producentów wskazanych wyrobów i dołączenie odpowiednich dokumentów to 
potwierdzających. 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do ich złożenia w wyznaczonym terminie. 
Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające udzielone przez producentów gwarancje 
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert.  
Złożone na wezwanie dokumenty do poz. 2, 5, 6, 8 i 9 (zawory termostatyczne, okna, drzwi p.poż., wełna 
mineralna zewnętrzna i wełna mineralna wewnętrzna) mają daty po terminie składania ofert, co nie jest 
niedopuszczalne, o ile z treści dokumentów wynika potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 
nie później, niż na dzień składania ofert.  
Z treści złożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów to jednak nie wynika, w związku z czym 
Zamawiający na podstawie art. 24, ust.2 pkt 4 wyklucza Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków 
udział w postępowaniu.  
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust.4) 

 
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert.   

 
Oferta nr 1  – Firmy Remontowo-Budowlanej DAW-BUD Daniel Wywiał, Rudnik Wielki, ul. Brzozowa 5A,  
42-260 Kamienica Polska podlega odrzuceniu na podstawie art. 89. ust 1 pkt 2 ustawy Pzp,  gdyż nie spełnia 
warunków zapisanych w SIWZ. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne  
Zamawiający w pkt 3.7 SIWZ wymagał skonkretyzowania oferowanych do wykonania przedmiotu zamówienia 
urządzeń, sprzętu, wyrobów i materiałów wskazanych w Załączniku A poprzez podanie w nim producenta 
i typu oferowanych produktów oraz dołączenie odpowiednich dokumentów. 
W ofercie nr 1 - pomimo złożonego na formularzu oferty oświadczenia Wykonawcy, że Załączniki A i B 
stanowią integralną część oferty - brak było Załącznika A i jakichkolwiek dokumentów dotyczących 
oferowanych produktów. 
Tym samym Wykonawca zaniedbał konkretyzacji oferowanego produktu – poprzez podanie nazwy jego 
producenta i typu oraz załączeniu odpowiednich dokumentów producenta. 
Informacje te były Zamawiającemu niezbędne do sprawdzenia czy oferowane produkty odpowiadają 
potrzebom Zamawiającego zapisanym w SIWZ oraz do porównania złożonych ofert, w związku z tym ofertę 
nr 1 należy uznać za niezgodną w powyższym zakresie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  
Brak integralnych części oferty w postaci Załącznika A i dokumentów do Załącznika A – powoduje, że oferta 
nie spełnia warunków zapisanych w SIWZ i podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, 
gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 

Oferta nr 2  – Firm: TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice  
- Lider Konsorcjum,  CASTORI Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 30A, 41-902 Bytom - Członek Konsorcjum. 
została odrzucona.  
Uzasadnienie:  
na podstawie art. 24, ust. 4 Ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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Oferta nr 3  – Firmy Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik, ul. Wieniawskiego 16, 41-506 Chorzów 
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89. ust 1 pkt  2 ustawy Pzp,  gdyż nie spełnia warunków zapisanych 
w SIWZ. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Zamawiający w SIWZ podał opis przedmiotu zamówienia oraz niezbędne informacje do przygotowania  
oferty, w tym przedmiary stanowiące podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
Z Kosztorysu ofertowego (uproszczonego) wynika, że Wykonawca w części dotyczącej instalacji 
c.o. segment A nie uwzględnił potrzeb Zamawiającego dotyczących ilości grzejników wskazanych 
w przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego i dodatkowo potwierdzonych 
w odpowiedzi na pytania wniesione do SIWZ (również zamieszczone na stronie internetowej).  
W złożonym kosztorysie ofertowym Wykonawca wycenił (jako materiał do zabudowy) wszystkie grzejniki  
jako nowe, nie uwzględniając rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 
Oferta nie uwzględniająca tego rodzaju danych podlega odrzuceniu na podstawie art.89, ust.1 pkt 2 ustawy 
Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Oferta nr 4  – Firmy MEDIAN Sp. z o.o., ul. Polna 30/18, 41-600 Świętochłowice – podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 89. ust 1 pkt 2 ustawy Pzp,  gdyż nie spełnia warunków zapisanych w SIWZ. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne  
Zamawiający w pkt 3.7 SIWZ wymagał skonkretyzowania oferowanych do wykonania przedmiotu zamówienia 
urządzeń, sprzętu, wyrobów i materiałów wskazanych w Załączniku A poprzez podanie w nim producenta 
i typu oferowanych produktów oraz dołączenie odpowiednich dokumentów. 
W ofercie nr 4 - pomimo złożonego na formularzu oferty oświadczenia Wykonawcy, że Załączniki A i B 
stanowią integralną część oferty - brak było Załącznika A i jakichkolwiek dokumentów dotyczących 
oferowanych produktów. 
Tym samym Wykonawca zaniedbał konkretyzacji oferowanego produktu – poprzez podanie nazwy jego 
producenta i typu oraz załączeniu odpowiednich dokumentów producenta. 
Informacje te były Zamawiającemu niezbędne do sprawdzenia czy oferowane produkty odpowiadają 
potrzebom Zamawiającego zapisanym w SIWZ oraz do porównania złożonych ofert, w związku z tym ofertę 
nr 4 należy uznać za niezgodną w powyższym zakresie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  
Brak integralnych części oferty w postaci Załącznika A i dokumentów do Załącznika A – powoduje, że oferta 
nie spełnia warunków zapisanych w SIWZ i podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, 
gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy  
 
Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi nie wcześniej  
niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
(art.94, ust.1, pkt 2), tj po 07.10.2015r., o ile nie zostaną wniesione żadne odwołania.       
 


