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   Sokółka dn. 20.02.2012r 
WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  nie  przekraczającej  równowartości 
5000000  euro  na  wykonanie roboty  budowlanej  polegającej  na  wykonaniu  remontu  posadzek  na  oddziale 
dziecięcym, chirurgicznym, ginekologicznym, wewnętrznym strona lewa i  prawa w ciągach komunikacyjnych,  
wymiana poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczenia na łazienkę dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych  w oddziale  ginekologicznym w SPZOZ w  Sokółce  przy  ul.  Gen.  Wł.  Sikorskiego  40  na 
podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej dodatek do niniejszej SIWZ. 

Znak sprawy: SPZOZ BUD / 2012   Nr ogłoszenia – 23831 - 2012; z dnia 27.01.2012  

W postępowaniu wybrano ofertę:

Wybrana  oferta Wartość  netto brutto zł wybranej  
oferty

Nr oferty /  
Liczba pkt.

numer oferty: XII
WIGA Sp.zo.o.
15-516 Białystok  ul. Ciołkowskiego 167
Najtańsza oferta nie podlegająca odrzuceniu.

107612,57
132363,46 XII / 100,00

ZIELMAX – Patryk Zieleziński 63-440 Raszków Moszczanka 69/4 WYKLUCZONY
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BUDO_MAS 50-514 Białystok ul. Międzyleska 2-6 II / 89,77
FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia 26-432 Wieniawa ul. Kochanowskiego 171 IV / 90,78
Firma Handlowo-Usługowa HURT_POL Małgorzata Kluź 26-600 Radom ul. Tartaczna 16/18b WYKLUCZONY
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GENO Sp.zo.o. 16-100 Sokółka ul. Witosa 135 V / 93,62
REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel 15-717 Białystok, ul. Reymonta 1A VI / 68,59
REMBUD 16-020 Czarna Białostocka ul. Mieszka I nr 9 VII / 71,20
AGAT SERWIS Sp.zo.o. 15-113 Białystok ul. Gen. Wł. Andersa 38 WYKLUCZONY
R.M. BUDOWNICTWO Makal, Siegieńczuk Sp. Jawna 16-001 Kleosin, Ignatki 40/1 IX / 79,47
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MODERN-REM Mikołaj Grygoruk 15-701 Białystok ul. Kolejowa 12c X / 82,30
Firma Handlowo-Usługowa  MAG-BUD Piotr Lipski 19-203 Grajewo ul. Nowe Osiedle 11 XI / 75,22

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść do dnia 28.02.2012r. w  kwocie 13236,35 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 28.02.2012r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Do dnia 28.02.2012r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys wykonawczy uwzględniający cały zakres prac 
budowlanych (przedmiar, wyjaśnienia)

Oferty odrzucone 

1. ZIELMAX – Patryk Zieleziński 63-440 Raszków Moszczanka 69/4
2. Firma Handlowo-Usługowa HURT_POL Małgorzata Kluź 26-600 Radom ul. Tartaczna 16/18b
3. AGAT SERWIS Sp.zo.o. 15-113 Białystok ul. Gen. Wł. Andersa 38

Oferenci wykluczeni z postępowania 1

Zamawiający zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4  powołując się na zapisy §6 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  – wyklucza z postępowania wykonawcę ZIELMAX – Patryk Zieleziński 63-440 Raszków Moszczanka 
69/4:
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Zamawiający, na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu żądał złożenia: §6 ust.1.2 SIWZ -  W 
zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,  
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o  
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, z  
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  gdy  Wykonawca wykaże,  że  zrealizował  co  najmniej  jedną  robotę  
budowlaną  o  zakresie  i  charakterze podobnym do  przedmiotu zamówienia  oraz wartości  min.  200000,00zł 
(dodatek nr 5 do SIWZ)

         Wykonawca wykazał wykonanie dwóch robót budowlanych tj: AWF Warszawa o wartości 1257044,15zł ; 
Wojewódzki Szpital Zespolony Kalisz o wartości 180006,00zł. Wartość żadnej z robót nie przekracza wymaganego 
progu 2000000,00zł.

Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 Ustawy Pzp  zachowując zasadę uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest wykluczyć Wykonawcę z postępowania. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się z odrzuconą.  

Oferenci wykluczeni z postępowania 2

Zamawiający zgodnie z art.24 ust.2 pkt 2 w zwiazku z art. 45 ust. 3  powołując się na zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia  § 8 – wyklucza z postępowania wykonawców: Firma Handlowo-Usługowa 
HURT_POL Małgorzata Kluź 26-600 Radom ul. Tartaczna 16/18b oraz AGAT SERWIS Sp.zo.o. 15-113 Białystok ul. 
Gen. Wł. Andersa 38:
Zamawiający, w §8 SIWZ wymagał : Zamawiający wymaga 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 4395,00 zł należy wnieść do dnia 14.02.2012 r do godziny 10:00.

Na podstawie pisma BS/OP-37/2012 z Banku Spółdzielczego w Białymstoku który to prowadzi rachunek 
Zamawiajacego ustalono iż, wadium od Wykonawcy HURT_POL Małgorzata Kluź  i  AGAT SERWIS Sp.zo.o. w kwocie 
4395,00zł wpłynęło dnia 14.02.2012r o godz. 10:34. Wyrok Krajowej Izby odwoławczej z 12 listopada 2009 r. (sygn. akt 
KIO/UZP 1411/09): „Art. 45 ustawy Pzp stanowi, iż wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Termin „wniesienie” - zgodnie z 
doktryną i orzecznictwem sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek 
Zamawiającego ( ) przy wniesieniu wadium liczy się nie data, ale konkretna chwila (godzina, minuta)”.

Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 w związku z art. 45 ust. 3 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:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                             Jerzy Kułakowski
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