Kraków, dnia 12 września 2011r.

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA

dot. sprawy ZP/0003/PRB/2011
Szanowni Państwo
W sprawie ogłoszonego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie przetargu
nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w budynkach „A” i „B” Instytutu, o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
stosując się do dyspozycji art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 25 czerwca
2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, co następuje:
ODRZUCONO OFERTY WYKONAWCÓW:
Oferta Nr 8 złożona przez PHU VICTORIA Piotr Szajdakowski, Bieńczycki Plac Targowy 12a, 31-863 Kraków.
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt.2 w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(...)”
W toku przeprowadzonych czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
Zamawiający stwierdził niezgodność oferty powyższego wykonawcy z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia polegającą na:
 braku wyceny okna O2-2 – pozycja nr 1.4 w Załączniku Nr 2 do SIWZ – PRZEDMIAR – KOSZTORYS
OFERTOWY;
 nieuwzględnieniu zmian w opisie okien O6 i O7 – Załącznik Nr 3 do SIWZ – SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
Zamawiający pismam z dnia 26 sierpnia 2011 roku dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie wymogów dotyczących okien O7 dla budynku „B”. Zamawiający wymagał zaoferowania okien
O7 bez mechanizmu uchylnego z panelem PCV, natomiast Wykonawca zaoferował okno uchylne bez panelu.
Ponadto Zamawiający wprowadzając wymóg zaoferowania okna O2-2 dokonał zmiany w ilości okien O2 z 57 na
56 oraz ilości parapetów z 57 na 56 (pozycja nr 3.1 Załącznika Nr 2 do SIWZ), natomiast wykonawca zaoferował dla poz.
3.1 okna O2 w ilości 57 szt.
Uwzględniając powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.
Oferta Nr 1 złożona przez Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, ul. Bursaki18, 20-150 Lublin
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt.2 w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(...)”
W toku przeprowadzonych czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
Zamawiający stwierdził niezgodność oferty powyższego wykonawcy z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia polegającą na zaoferowaniu parapetów zewnętrznych stalowych - pkt. 2 ppkt. 3 Formularza oferty (str 1
oferty).
Zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2.2.3 Załącznika Nr 3 do SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, Zamawiający wymagał zaoferowania parapetów
zewnętrznych systemowych aluminiowych, natomiast wykonawca zaoferował parapety zewnętrzne stalowe.
Powyższe stanowi niezgodność treści oferty z treścią SIWZ skutkującą odrzuceniem oferty na podstawie
cytowanego przepisu.
Oferta Nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „O MAR”, ul. Ciepłownicza 28, 31-587 Kraków
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt.2 w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(...)”
W toku przeprowadzonych czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
Zamawiający stwierdził niezgodność oferty powyższego wykonawcy z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia polegającą na zaoferowaniu parapetów zewnętrznych stalowych – pkt. 2 ppkt. 3 Formularza oferty (str 1
oferty).
Zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2.2.3 Załącznika Nr 3 do SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, Zamawiający wymagał zaoferowania parapetów
zewnętrznych systemowych aluminiowych, natomiast wykonawca zaoferował parapety zewnętrzne stalowe.
Ponadto wykonawca zaoferował profile okienne wykonane z PCV zawierające stabilizatory na bazie ołowiu,
Zamawiający natomiast wymagał zaoferowania profili bezołowiowych.
Uwzględniając powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.
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Oferta Nr 2 złożona przez Firmę Handlowo Usługową „HANBUD” Rafał Stasiowski, os. Niepodległości 3, 31-861
Kraków
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt.2 w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(...)”
W toku przeprowadzonych czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
Zamawiający stwierdził niezgodność oferty powyższego wykonawcy z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia polegającą na zaoferowaniu profili okiennych wykonanych z PCV zawierających stabilizatory na bazie
ołowiu, Zamawiający natomiast wymagał zaoferowania profili nie zawierających ołowiu.
Uwzględniając powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.
Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Budowlanych „TOMCZYK” Józef Tomczyk, ul. Brożka 26/10, 30-405 Kraków
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt.2 w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(...)”
W toku przeprowadzonych czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
Zamawiający stwierdził brak dokumentu potwierdzającego, iż stosowany wyrób i jego sposób wytworzenia jest zgodny z
normą PN-EN14351-1, szczególnie w zakresie przenikalności powietrza, wodoszczelności, przenikalności termicznej i
izolacyjności akustycznej.
Pismem z dnia 8 września 2011 roku, Zamawiający stosując się do dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy, wezwał
wykonawcę do uzupełnienia krajowej deklaracji zgodności potwierdzającej zgodność wyrobu i sposobu jego wytworzenia
z normą PN-EN 14351-1 w terminie do 9 września 2011 roku. Do upływu wyznaczonego terminu wykonawca nie
uzupełnił wymaganego dokumentu
Uwzględniając powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.
WYBRANO OFERTĘ WYKONAWCY:
Oferta Nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „BUDREM” Sp. z o.o., ul. Witosa 80, 25-561 Kielce
Wartość oferty: 140 048,50 złotych brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterdzieści osiem złotych, 50/100)
Ocena finansowa: 100 punktów
Oferta złożona przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, nie podlegająca odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 ustawy, a jej wartość nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2 zd. 1
ustawy.
POZOSTAŁE OFERTY:
Oferta Nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne „STOLPLAST” Artur Malczyk, Elżbieta Malczyk Sp.j.,
ul. Krakowska 1, 32-065 Krzeszowice
Wartość oferty: 171 208,36 złotych brutto (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiem złotych, 36/100)
Ocena finansowa: 82 punkty
Oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Vitro-Mont” Dariusz Malczyk, ul. Chrzanowska 60, 32-067
Tenczynek
Wartość oferty: 159 849,14 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć
złotych, 14/100)
Ocena finansowa: 88 punktów
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu

ds. Zamówień Publicznych
mgr Robert Kochański

W celu potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faxem, proszę o przesłanie niniejszej strony po uzupełnieniu, do Zamawiającego na numer (012) 633 94 90
(zgodnie z regulacją zawartą w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).
POTWIERDZENIE OTRZYMANIA FAXU:
Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma faxem:
na numer: ................................................................
ilość stron: ..............................................................
data otrzymania: .....................................................
imię i nazwisko oraz podpis osoby potwierdzającej: .................................................................................
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