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Postępowanie nr 51/ZA/AZAZ/2016            Warszawa, 9 września 2016 r.                  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Szanowni Państwo, 
w związku z uczestnictwem Państwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  
/Dz. U. z 2015r, 2164/ zwanej dalej „Ustawą Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

jest przebudowa i remont budynku biurowego D1 znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa (sygnatura 

sprawy: 51/ZA/AZAZ/2016), Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp, informuje że: 
 

najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: 
 

Comfortclima Grzegorz Grzenda 
ul. Bolesława Prusa 7 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

1. Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała 

najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert tj. 100 punktów. 
 

2. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty. 

Numer 
oferty 

Wykonawca 

Cena brutto / 

ilość punktów 
w kryterium 

cena brutto 

Okres gwarancji / 

ilość punktów w 
kryterium okres 

gwarancji 

Łączna ilość 
punktów 

1 

Comfortclima Grzegorz Grzenda 

ul. Bolesława Prusa 7 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

5 890 001,37 zł 

(70,00 pkt) 

60 miesięcy  

(30,00 pkt) 
100,00 pkt 

2 

Konsorcjum firm: 
1.  Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 

„PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. ul. 

Betonowa 1, 86-005 Białe Błota 
2.  SEKOI Sp. z o.o. ul. Łacińska 4 lok. 

32, 01-451 Warszawa 
3.  Com Service Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 

5 787 878,30 zł 60 miesięcy 

Wykonawca 
wykluczony. 

Ofercie nie 

przyznano 
punktów 

3. 

Konsorcjum firm: 
1.  WIMAKS Toczyłowski Dariusz 

ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów 

2.  WIMAKS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. 

ul. Narcyzowa 20 A, 04-930 Warszawa 

7 006 080,00 zł  

(58,80 pkt) 

60 miesięcy 

(30,00 pkt) 
88,80 pkt 

 

3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca – Konsorcjum firm:  
1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe 

Błota 
2. SEKOI Sp. z o.o., ul. Łacińska 4 lok. 32, 01-451 Warszawa 

3. Com Service Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 

 
Podstawa prawna 
art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp 
art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp 
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Uzasadnienie prawne 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe 

informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
 
Uzasadnienie faktyczne  
Zgodnie z zapisami Rozdziału IX ust. 1 pkt 1 SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy mieli wykazać, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, należycie wykonali co najmniej:  

- 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda, 
- 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 złotych brutto  

obejmujące swoim zakresem budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont budynku/budynków lub ich części 
i instalacje sanitarne i elektryczne. Zamawiający wymagał, aby co najmniej 2 z powyższych robót dotyczyły 

budowy lub przebudowy systemu klimatyzacji precyzyjnej.  

 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu 

należało przedłożyć wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg treści określonej w załączniku 

nr 9 do SIWZ.  

 
Wykonawca - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A., 

SEKOI Sp. z o.o. i Com Service Sp. z o.o., złożył wraz z ofertą Wykaz robót budowlanych, w którym wskazał 
wykonanie 3 robót budowlanych oraz oświadczył, iż każda ze wskazanych prac obejmowała swoim zakresem 

budowę lub przebudowę systemu klimatyzacji precyzyjnej. 

 
Z uwagi na wystąpienie wątpliwości czy wskazane przez Wykonawcę w Wykazie robót budowlanych prace 

obejmowały budowę lub przebudowę systemu klimatyzacji precyzyjnej, Zamawiający zwrócił 
się do podmiotów, na których rzecz wykonane zostały prace budowlane, celem ustalenia ich zakresu. 

Z pozyskanych odpowiedzi wynika, iż 2 z 3 wskazanych w Wykazie robót budowlanych prac nie obejmowało 
swym zakresem budowy lub przebudowy systemu klimatyzacji precyzyjnej.  

 

Z uwagi na złożenie przez Wykonawcę - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET 
– BIAŁE BŁOTA” S.A., , SEKOI Sp. z o.o. i Com Service Sp. z o.o. nieprawdziwych informacji mających wpływ 

lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, podlega on wykluczeniu z postępowania, 
a złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu. 

 

4. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2)  Ustawy Pzp Zamawiający informuje, 

że zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 


