
   
 

 

Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r.  

 

Wykonawcy – uczestnicy 
przedmiotowego postępowania  

(sygnatura sprawy: 96/DE/Z/2015) 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
wykonywanie w okresie 24 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./, zwaną dalej ustawą Pzp, informuje: 

 

1. o wyborze oferty najkorzystniejszej 

  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną 

przez ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp. J z siedzibą w Izabelinie przy ul. Z. Krasińskiego 93, 05-080 

Izabelin. 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z 
postępowania oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 

najwyższą liczbę punktów (100 punktów). 

 

W niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

L.p. 

Nazwa (firma) 

Wykonawcy  

oraz siedziba albo adres 

Wykonawcy 

Cena brutto 

(punktacja w kryterium cena 

90%) 

Okres gwarancji 

(punktacja w 
kryterium okres 

gwarancji 10%) 

Łączna 
punktacja 

1. 

PBMH Firma Budowlana 
Alfred Kłosowski, ul. 

Kwiatkowskiego 1, 37-450 
Stalowa Wola 

stawka roboczogodziny netto: 13,90 
PLN, wskaźnik kosztów pośrednich: 

70%, wskaźnik zysku: 12% 

(54,65 pkt) 

 

36 miesięcy 

(10 pkt) 

64,65 pkt 

2. 

Zakład Remontowo-
Budowlany Argo-Bud, ul. 
Mościckiego 68 b, 05-080 

Lipków 

stawka roboczogodziny netto: 14,00 
PLN, wskaźnik kosztów pośrednich: 

53%, wskaźnik zysku: 6% 

(pkt 54,40 pkt) 

36 miesięcy 

(10 pkt) 
64,40 pkt 

3. 

ELINSTAL Łapkiewicz i 
Syn Sp. J., ul. Z. 

Krasińskiego 93, 05-080 
Izabelin 

stawka roboczogodziny netto: 8,50 

PLN, wskaźnik kosztów pośrednich: 
11%, wskaźnik zysku: 6% 

(90 pkt) 

36 miesięcy 

(10 pkt) 
100 pkt 

4. 
SK Technologie Sp. z o.o., 
Zimowa 8, 05-200 Wołomin 

stawka roboczogodziny brutto: 14,00 
PLN, wskaźnik kosztów pośrednich: 

45%, wskaźnik zysku: 8% 

(54,43 pkt) 

36 miesięcy 

(10 pkt) 
64,43 pkt 



   
 

 

 

2. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
 

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RAD-BUD Tomasz Rosłoniec, został 

wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Wykonawca nie spełnił warunków 
udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w przedmiocie 

potencjału osobowego, Wykonawca zobowiązany był do wykazania, że dysponuje co najmniej 8 osobami 
legitymującymi się określonymi uprawnieniami/wykształceniem zgodnie z rozdziałem IX ust. 1 pkt 2 SIWZ. 

Zważywszy, na to, że z wykazu nie wynikała informacja nt zakresu posiadanych przez ww. osoby 
uprawnień/kwalifikacji (dotyczy osób wykazanych w poz. 1-2, 4 wykazu) oraz organu, który wydał 

świadectwo kwalifikacyjne (w przypadku osoby wykazanej w poz. 4 wykazu) w przedmiocie potencjału 

osobowego, Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia wykazu 
osób w ww. zakresie. W odpowiedzi Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, przedłożył uzupełniony wykaz w zakresie kierowników budowy w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej i w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych (poz. 1 i 2 

wykazu) wykazując tym samym spełnianie warunku udziału w postępowaniu. W zakresie technika w 

specjalności instalacyjnej elektrycznej Wykonawca nie odniósł się do treści wezwania w tym znaczeniu, że 
nie wykazał zakresu pozwolenia (świadectwa kwalifikacyjnego) oraz organu wydającego świadectwo 

kwalifikacyjne, którym legitymuje się wskazana osoba.  

W związku z powyższym, skoro w drodze uzupełnień Wykonawca złożył wykaz nie zawierający 
wyczerpujących informacji niezbędnych do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

Zamawiający nie ma podstaw by uznać, że rzeczony warunek dotyczący technika w specjalności 
instalacyjnej elektrycznej, został spełniony. Wykonawca nie wykazał zatem spełniania warunku udziału w 

postępowaniu w przedmiocie potencjału osobowego.  

Powyższe stanowisko podzieliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 8 lutego 2012 r. o sygn. KIO 

148/12, w którym stwierdziła, że: dopiero, jeśli dokonane wezwanie pozostanie bez odpowiedzi albo 
złożone w wyniku uzupełnienia oświadczenia lub dokumenty nie potwierdzą spełniania przez H. Sp. z o.o. 
warunku udziału w postępowaniu ofert zamawiający uprawniony będzie do wykluczenia tego wykonawcy z 
udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ZamPublU. 

Tym samym Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie j.w. 

5. 

DENBUD 

Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Remontowe 
Anna Deniszewska, ul. 

Okulickiego 11 m. 7, 03-984 
Warszawa 

stawka roboczogodziny netto: 14,00 
PLN, wskaźnik kosztów pośrednich: 

60%, wskaźnik zysku: 12% 

(54,34 pkt) 

36 miesięcy 

(10 pkt) 
64,34 pkt 

6. 
2 DAY Sp. z o.o., ul. 
Szańcowa 17A, 01-458 

Warszawa 

stawka roboczogodziny netto: 10,00 
PLN, wskaźnik kosztów pośrednich: 

40%, wskaźnik zysku: 10% 
36 miesięcy 86,23 pkt 

7. 

ALLBUD Leszek Zdziarski 
Sp. J., ul. Mieczysława 

Pożaryskiego 17 m. 15, 04-
703 Warszawa 

stawka roboczogodziny netto: 16,50 
PLN, wskaźnik kosztów pośrednich: 

62%, wskaźnik zysku: 12% 

(46,07 pkt) 

36 miesięcy 

(10 pkt) 
56,07 pkt 

8. 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 

RAD-BUD Tomasz 
Rosłoniec, ul. Wrzosowa 

2A, 05-830 Nadarzyn 

stawka roboczogodziny netto: 11,00 
PLN, wskaźnik kosztów pośrednich: 

50%, wskaźnik zysku: 10% 
36 miesięcy 

Wykonawca 
wykluczony 

9. 
DECOR STUCCO Zenon 
Szczygieł, ul. Słoneczna 

15A, 26-085 Miedziana Góra 

stawka roboczogodziny netto: 15,70 
PLN, wskaźnik kosztów pośrednich: 

65%, wskaźnik zysku: 10% 

(48,42 pkt) 

36 miesięcy 

(10 pkt) 
58,42 pkt 



   
 

 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 4 

ustawy, uznaje za odrzuconą. 

 

3. o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

 
 

 


