
                                                                                                                        Poznań, dnia  15.12.2015r.

NT.5.212.38.2015 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, iż  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na: „Sprzątanie  pokoi  hotelowych na terenie  Oddziału

Golęcin- Noclegi Golęcin w Poznaniu, ul. Warmińska 1,  oraz domków campingowych w Camping Hotelu

Malta w Poznaniu,ul.  Krańcowa 98.”,  do realizacji  zamówienia wybrano  ofertę nr 1 złożoną  przez firmę:

Grupa ASTRA Plus Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych  kryteriów oceny ofert.

W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów: 

- cena 98,00

- jakość 2,00

RAZEM  100,00

W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty.

Oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum Firm:  Biuro Handlowo Usługowe VIGOR Sp. z o. o., z siedzibą :  Al.

Jana Pawła II 19/6, 62-030 Luboń oraz Biuro Ochrony Vigor Sp. z o.o., ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań w

poszczególnych kryteriach otrzymała następującą liczbę punktów: 

- cena 85,75

- jakość 1,00

RAZEM  86,75

Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe HETMAN Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Promienista 121,

60-141 Poznań, który złożył ofertę nr 2, został z postępowania wykluczony na podstawie art 24 ust. 2 pkt 4,

nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek  posiadania

wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres

prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w tym okresie  wykonali,  a w przypadku świadczeń okresowych

również  wykonują,  minimum  2  usługi  sprzątania  miejsc  noclegowych o  łącznej  wartości  minimum  

100 000,00 zł brutto w tym minimum jedna o wartości minimum 50 000,00 zł, z załączeniem dokumentów, że

usługi te zostały wykonane należycie.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku, Zamawiający żądał złożenia wykazu wykonanych, a w przypadku



świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane

(załącznik  nr 3 do siwz) wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie.

W pkt 6 SIWZ Zamawiający informował, iż zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19

lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013.231), dowodami o których mowa powyżej jest:

- poświadczenie,  z tym że  w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

Do oferty nie dołączono w/w dokumentów. 

Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 w/w ustawy wezwał Wykonawcę do ich uzupełnienia. 

Złożone  na  wezwanie  dokumenty  nie  potwierdzają  spełnienia  warunku  posiadania  przez  Wykonawcę

wymaganej w tym postępowaniu wiedzy i doświadczenia.

Dowody potwierdzające  należyte  wykonanie  usług  wymienionych  w  wykazie,  zostały  wydane  w  dniach

17.08.2015 r.  i  07.10.2014 r.,  a  więc  wcześniej  niż  3  miesiące przed upływem terminu  składania  ofert,

ponieważ dotyczą usług wykonywanych, a nie zakończonych jest to niezgodne z w/w przepisami.

Ponadto  w  wykazie  usług  wymieniono  sprzątanie  pomieszczeń  biurowych,  medycznych  i  podstacji

pogotowia  ratunkowego  z  miejscami  noclegowymi  dla  ratowników,  należących  do  Rejonowej  Stacji

Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. W referencjach wystawionych przez odbiorcę usług wymieniono, ze

przedmiot  umowy  wykonywany  jest  w  obiektach  wykorzystywanych  na  cele  biurowe,  na  podstacjach

pogotowia  ratunkowego  w  pokojach  lekarskich  oraz  ambulatoriach,  nie  wymieniono  natomiast  miejsc

noclegowych. Z informacji uzyskanych od wystawcy referencji nie dysponuje on miejscami przeznaczonymi

na nocleg, a jedynie  pomieszczeniami w których obsługa karetek w godzinach swego dyżuru oczekuje na

wezwanie i wyjazd karetki.

W wykazie wskazano wartość całego zakresu usług objętych umowami (teren zewnętrzny, pomieszczenia

biurowe itd.), nie wskazano natomiast wartości usługi przypadającej na miejsca noclegowe.
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