WSPRiTS/ZP/84 /2011

Warszawa dnia 10.05.2011 r.

Dotyczy: przetargu
nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 25.03.2011 r.
nr 96461 - 2011 Szkoła Ratownictwa oraz V Oddział Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS Miejsca wyczekiwania Zespołów
Ratownictwa Medycznego w Warszawie ul. Brzeska 12 (WSPRiTS/ZP/14/11)
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” informuje, Ŝe w ww.
postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złoŜyła firma:
Oferta nr 2:
„MARABUD” Zakład Remontowo-Budowlany
M. Chmielewski i M. Dąbrowski Sp. jawna
Ul. Kajetańska 9
02 – 495 Warszawa
cena: 923 017,08 PLN
Punktacja w kryterium: Cena – 100,00 pkt
Pozostali Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty w ww. postępowaniu:
Oferta nr 1:
ELTIM Przedsiebiorstwo Ogólno-Budowlane i Inwestycyjne Waldemar Kurkiewicz
Ul. Sienna 89, 00 – 815 Warszawa
Punktacja w kryterium: Cena – 80,15 pkt
Oferta nr 3:
ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki ul. Nowosielska 14a lok. 3, 00 – 466 Warszawa
Punktacja w kryterium: Cena – 53,58 pkt
Oferta nr 4:
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Henryk Matuszak Orla 13, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski
Punktacja w kryterium: Cena – 66,65 pkt
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Firma, która wygrała postępowanie winna wnieść naleŜyte zabezpieczenie wykonania umowy w
wysokości 27 690,51 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt zł 51/100 gr.)
do dnia podpisania umowy na następujących zasadach:
70% wnoszonej kwoty słuŜy zabezpieczeniu zgodnego z umową wykonania robót i zostaje
zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie
wykonane.
30% kwoty słuŜy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostaje zwrócona w
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
PowyŜsze zabezpieczenie naleŜy wnieść do dnia podpisania umowy.
Załącznikiem do umowy musi być harmonogram robót.
Firma, która wygrała postępowanie jest zobowiązana do wypełnienia i przesłania podpisanej
umowy przez osobę upełnomocnioną, która była załącznikiem do SIWZ, zgodnie z art. 94 ust. 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3
ustawy – Prawo zamówień publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub w przypadku, gdy nie ma Ŝadnych ofert – uniewaŜnia
postępowanie.
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