
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-42/2017

Piekary Śląskie 25/07/2017 r.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Dotyczy  zamówienia  publicznego ogłoszonego w trybie  przetargu  nieograniczonego pod  nazwą:  
Awaryjna  wymiana  dźwigu  szpitalnego(windy)  w  Budynku  Głównym  Samodzielnego  Publicznego
Wojewódzkiego  Szpitala  Chirurgii  Urazowej  im.  dr.  Janusza  Daaba  w  Piekarach  Śląskich
Ogłoszenie nr 536706-N-2017 z dnia 2017-06-21r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż:

1. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 335 550,00 zł

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A.
ul. Roztocze 6
20-722 Lublin
T: 81-528-95-00
F: 81-528-95-70
e-mail: marketing@lift.pl
Termin płatności: do 30 dni
Okres gwarancji i serwisu: 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: do 08.12.2017r.
Cena oferty: 396 675,00 zł

Oferta nr 2
LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik
Kalinowo 86
07-300 Ostrów Mazowiecka
T: 721-400-100
e-mail: Mateusz.kozlowski@liftprojekt.pl
Termin płatności: do 30 dni
Okres gwarancji i serwisu: 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: do 08.12.2017r.
Cena oferty: 266 910,00 zł



Oferta nr 3
LIFTBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. ks. mjr. K. Wożniaka 11
40-389 Katowice
T: 32-256-90-08; 608-592-724
F: 32-256-05-17
e-mail: biuro@liftbud.pl
Termin płatności: do 30 dni
Okres gwarancji i serwisu: 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: do 08.12.2017r.
Cena oferty: 312 912,00 zł

3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert

NR OFERTY/ OFERENT
PUNKTY W
KRYTERIUM

CENA

PUNKTY W KRYTERIUM
GWARANCJI I SERWISU

PUNKTY RAZEM

Oferta nr 1
Lubelska Wytwórnia Dźwigów 
Osobowych LIFT SERVICE S.A.
ul. Roztocze 6
20-722 Lublin

47,33 40 87,33

Oferta nr 3
LIFTBUD Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
ul. ks. mjr. K. Wożniaka 11
40-389 Katowice

60 40 100

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 3
LIFTBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. ks. mjr. K. Wożniaka 11
40-389 Katowice
T: 32-256-90-08; 608-592-724
F: 32-256-05-17
e-mail: biuro@liftbud.pl
Termin płatności: do 30 dni
Okres gwarancji i serwisu: 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: do 08.12.2017r.
Cena oferty: 312 912,00 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.



5. Wykluczono następującego Wykonawcę:
Oferta nr 2
LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik
Kalinowo 86
07-300 Ostrów Mazowiecka
T: 721-400-100
e-mail: Mateusz.kozlowski@liftprojekt.pl
Termin płatności: do 30 dni
Okres gwarancji i serwisu: 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: do 08.12.2017r.
Cena oferty: 266 910,00 zł
Uzasadnienie:
Zamawiający  na  potwierdzenie  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej
pozwalającej na wykonanie zamówienia wymagał wykazania: 
1) wykonania nie wcześniej niż
w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty  polegające na instalacji lub wymianie
dźwigów osobowych  o udźwigu min. 1800kg i 5 przystankach. Złożone wraz z ofertą dokumenty nie
potwierdzają  spełniania  tego  warunku,  ponieważ  nie  określają  ilości  przystanków.  
2) dysponowania następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego,  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi:  -  co najmniej 1 osobę
/Kierownika Robót/ posiadającą wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych i posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika
Robót,- co najmniej 1 osobę  posiadającą wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie projektowania w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnych i  instalacji
elektrycznych posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu,- co najmniej 1 osobę
posiadającą  uprawnienia kwalifikacyjne SEP typu E do 1 kV dla instalowanych urządzeń, oraz co
najmniej  1 osobę  posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne SEP typu D do 1 kV dla instalowanych
urządzeń. Wykonawca nie potwierdził spełniania tego warunku, ponieważ nie wykazał dysponowania
co najmniej 1 osobą /Kierownika Robót/ posiadającą wymagane przepisami Prawa budowlanego
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i posiadający minimum 3-letnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót.  Ponadto,  Wykonawca  nie  załączył
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków,  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu.
Dodatkowo, Wykonawca wraz z ofertą w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
udziału  w  postępowaniu,  nie  złożył  dokumentów  wymienionych  w  pkt  6.5.  ppkt  1-9  SIWZ,  dotyczących
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
Wykonawca wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 pzp, do złożenia następujących dokumentów:
1)   wykazu  co  najmniej  2  robot  polegających  na  instalacji  lub  wymianie  dźwigów  osobowych
o udźwigu min. 1800kg i  5 przystankach, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,
z  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie,



w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty. W zakresie wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie.  
2)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,
odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich
kwalifikacji  zawodowych  (posiadanych  uprawnień  do  kierowania  robotami  budowlanymi)
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami.  Uzupełniony
o dysponowanie co najmniej 1 osobą /Kierownika Robót/ posiadającą wymagane przepisami Prawa
budowlanego  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie  w  zakresie  sieci  i  instalacji  elektrycznych  i  posiadający  minimum
3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót, 
3)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania  ofert,  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)  Kart katalogowych proponowanych dźwigów i osprzętu;
5) Certyfikatów CE lub deklaracji zgodności WE na dźwig i osprzęt zgodnie z wymaganiami prawa.
6)  dokumentów  wymienionych  w pkt  6.5.  ppkt  1-9  SIWZ,  dotyczących  podwykonawcy,  któremu
zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia,  a  który  nie  jest  podmiotem,  na  którego
zdolnościach  lub  sytuacji  wykonawca  polega  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  Pzp.
W odpowiedzi Wykonawca oświadczył, iż nie posiada wymaganych referencji i nie przedstawił innych
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz nie przedstawił
listy wspomnianych wyżej dokumentów.  
Wobec powyższego, Wykonawca został wykluczony z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  jako,  że  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

6. Odrzucono następującą ofertę:
Oferta nr 2
LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik
Kalinowo 86
07-300 Ostrów Mazowiecka
T: 721-400-100
e-mail: Mateusz.kozlowski@liftprojekt.pl
Termin płatności: do 30 dni
Okres gwarancji i serwisu: 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: do 08.12.2017r.
Cena oferty: 266 910,00 zł

UZASADNIENIE: Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień
publicznych, jako że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego 



7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli
zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem


