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   Sokółka dn. 05.03.2013r 
WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  nie  przekraczającej 
równowartości  5000000 euro na wykonanie roboty budowlanej  w ramach projektu  ''Likwidacja  barier 
architektonicznych w ciągach komunikacyjnych SP ZOZ w Sokółce w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się,, - modernizacja I piętra część bloku C i D oraz II piętra część bloku D 
na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej dodatek nr. 2 do niniejszej SIWZ. 

Znak sprawy: SPZOZ BUD / 2013   Nr ogłoszenia – 57334 - 2013; z dnia 12.02.2013r.    

W postępowaniu wybrano ofertę:

Wybrana  oferta Wartość  netto brutto zł wybranej 
oferty

Nr oferty /  
Liczba pkt.

numer oferty: 1
FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia

26-432 Wieniawa 
ul. Kochanowskiego 171 

Najtańsza oferta .

76865,80
94544,93 1 / 100,00

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GENO Sp.zo.o. 16-100 Sokółka ul. Witosa 135 2 / 79,79
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp.zo.o. 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 4 WYKLUCZONY
R.M. BUDOWNICTWO Makal, Siegieńczuk Sp. Jawna 16-001 Kleosin, Ignatki 40/1 4 / 71,03
WIGA Sp.zo.o. 15-516 Białystok  ul. Ciołkowskiego 167 5 / 93,45

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść do dnia 12.03.2013r. w  kwocie 9454,49 zł. 

W przypadku pieniądza Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Białymstoku  70 8060 0004 0019 0004 2000 0070 

z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy SPZOZ BUD / 2012”

Przewidywany termin podpisania umowy dnia 12.03.2013r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Do dnia 28.02.2012r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys wykonawczy uwzględniający cały zakres 
prac budowlanych 

Oferty odrzucone 

1. Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp.zo.o. 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 4

Oferenci wykluczeni z postępowania 

Zamawiający zgodnie z art.24 ust.2 pkt 2 w związku z art. 45  powołując się na zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  § 8 – wyklucza z postępowania Wykonawcę: Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie 
Sp.zo.o. 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 4
Zamawiający, w §8 SIWZ wymagał : ,,złożenia wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu uważa się je za 
wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na  wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium 
w kwocie 4264,00 zł należy wnieść do dnia 27.02.2013 r do godziny 10:00.”

Wykonawca wraz z ofertą złożył gwarancję wadium w formie polisy uniwersalnej nr. 935-A 338601. 
Zamawiający po przeprowadzeniu analizy w/w dokumentu uznał iż, załączona polisa zawiera wady i w 
niewystarczający sposób zabezpiecza ofertę. 

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wykonawca 
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powinien dopilnować aby dokument gwarancyjny spełniał poniższe wymogi:
- miał postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji umożliwiającej wypłatę sumy gwarancyjnej na 
pierwsze żądanie Zamawiającego,
- był ważny do czasu upływu terminu związania ofertą,
- określał beneficjenta - zamawiającego,
- zawierał stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału 
przez wykonawcę w konkretnym postępowaniu oraz że w przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę z 
warunków wskazanych w gwarancji na rzecz zamawiającego przekazana zostanie gwarantowana kwota,
- treść gwarancji winna ściśle odpowiadać przesłankom wymienionym w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. W 
ocenie KIO niedopuszczalne jest uzupełnienie treści gwarancji wadialnej po terminie składania ofert. Gwarancja 
wadialna nie jest bowiem ani oświadczeniem lub dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, ani oświadczeniem lub dokumentem potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie jest też pełnomocnictwem (wyrok KIO z 
dnia 24 lutego 2009 r., sygn. Akt KIO/UZP 160/09). 

Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 w związku z art. 45  Ustawy Pzp 
zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest wykluczyć Wykonawcę z 
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się z odrzuconą.  

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, 
wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie.

Pouczenie: zgodnie z art. 180 ust.1 i 2 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia, 
w którym uzyskał lub mógł uzyskać informacje o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
              z-ca  Dyrektora SPZOZ w Sokółce
                             Eugeniusz Giba
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