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Wykonawcy w postępowaniu
Dotyczy: przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i

budynku Wrocławskiego Teatru Lalek we Wrocławiu" - Znak postępowania:
zPlPNl112018

ZAWIADOM|ENlE O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCEN|U
JEDNEJ Z OFERT

Niniejszym , działĄąc na podstawie ań. 92 ust, '1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo za-
mówień publicznych (Dz. U, z 2017, poz. 1579 ze zm. ) zwanej dalej ,,ustawą" informuję, ze w
przedmiotowym postępowaniu, po dokonaniu badania i oceny złożonych w postępowaniu dokona-

ORION NEXT Sp z o.o.

ul. Rogowska 127
54-440 Wrocław

1. Uzasadnienie

Oferty złożone pvez Wykonawców w poszczegolnych postępowaniach zostały uznane za ważne i
niepodlegające odrzuceniu. Wykonawca, któremu zamawiający udziela zamówienia złożył ofeńę
najkorzystniejszą zgodnie z kryterium oceny ofeń,
ZamawiĄący informuje, że w niniejszym postępowaniu niepodlegające odzuceniu ofeńy złożyli
następujący wykonawcy:

Lp Nazwa oferenta kwota cena oferty w
punktach

zatrudnienie Doświadczenie
osób

Razem
punkty

1 Konsorcjum firm: Wolf Służ-
ba Ochrony Sp z o.o. iWolf
ll Służba Ochrony Sp. z o.o.
pl. Orląt Lwowskich 2

53-605 Wrocław

396192,64 51,,47 20 20 91,47

2 Solid Security Sp z o.o,
ul. Postępu 17

02-676 Warszawa

4oo 292,68 50,94 20 0 7o,94

3 ORION NEXT Sp z o.o. ul.
Rogowska 127
54-440 Wrocław

339 87t,t4 60,00 20 20 100,00

4 OT|UM Sp z o.o. Sp. K,

ul, Szkolna 73(AW)
62-064 Piewska

350 013,33 58,26 20 20 98,26

5 Silezjan System Security Biu-

ro Ochrony Mienia Sp z o.o.
ul, Buforowa 2

52-131Wrocław

366 845,04 55,59 20 20 95,59

6 Ekotrade Sp z o.o,
ul. Melomanów 4
O0-71,2 Warszawa

406 766,41, 50,13 20 20 90,].3



7 Konsalnet Ochrona Sp z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55
0L-267 Warszawa

416 692,81 48,94 10 20 78,94

8 MAXUS Sp z o.o.
ul. 3-go Maja 64166
93-408 Łódż

340 086,93 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie doty-
czY

2. lnformacja o Wykonawcach, których ofeńy zostały odlzucone i o Wykonawcach
wykluczonych, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego:

Ofeńa odrzucona została firmy: MAXUS Sp z o,o. , ul. 3-go Maja 64/66 ,93-408 Łódż

Uzasadnienie prawne: ań. 89 ust.l pkt 2

ZamawiĄący odzuca ofeńę, jezelijej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

ZamawiĄący w treści Rozdziału Xlll SIWZ Opis kryteriów, którymizamawiający będzie kierował się
przy wyborze ofeńy wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofeń w pkt 2
,,Kryterium zatrudnienia" wskazał wymóg zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze cza-
su pracy co najmniej 2 osob w zakresie realizacji zamówienia, w plzypadku braku oświadczenia o
co najmniej 2 osobach w powyźszym kryterium ZamawiĄący odrzuci ofeńę jako niezgodną z
SIWZ. Wykonawca w Formulazu ofertowym nie wskazał ilości osób zatrudnionych na umowę o
pracę, w związku z powyższym na podstawie ań, 89 ust. 1 pktZ Zamawiający zobowiązany jest do
odzucenia ofeńy, jako niezgodnej z SIWZ. Zgodnie z Wyrokiem Krajowej lzby Odwoławczej z dnia
14 listopada2017 r. sygn.. akt KlO 2274117,,Niezgodnośc treści ofeńy z treścią specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia - która to stanowi obligatoryjną przesłankę odzucenia ofeńy z postę-
powania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ań. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - zachodzi, gdy za-
wańośc merytorycznazłożonej w danym postępowaniu ofeńy nie odpowiada pod względem pzed-
miotu zamówienia albo sposobu wykonania pzedmiotu zamówienia ukształtowanym przez Zama-
wiającego i zawańym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaganiom lub również w
sytuacji, gdy dany wykonawca nie złożył ofeńy bowiem nie złożył oświadczenia o treści, która sta-
nowiłaby odpowiedź na określone prz:ezZamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia (dalej: SWIZ) wymagania. Obowiązkiem wykonawcy plzystępującego do postępowania o
udzielnie zamówienia publicznego jest Aożenie ofeńy zgodnej ze SWIZ". W szczególności, iżztre-
ści bzmienia S|WZ jasno wynikał obowiązek wskazania liczby osób zatrudnionych na umowę o
pracę, W związku z powyższym ofeńa nie zawierająca informacji o deklarowanej liczbie osób za-
trudnionych na umowę o pracę jest niezgodnaz SIWZ, aZamawiĄący nie ma możliwości, wża-
den sposób dokonania jej skorygowania.

3. Termin po którego upĘwie może być zawańa umowa w sprawie zamówienla publicznego:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów o ktorych
mowa w ań. 94 ust, 1 pkt 2, ponieważ zgodnie z art. 94 ust 1 pkt, 2) ustawy Pzp, tj, po upływie 5
dni od dnia pzesłania zawiadomienia o wybozó najkorzystniejszej ofeńy, jeżeli zawiadomienie to
zostało pzesłane pzy użyciu środkow komunikacji elektronicznej,

4. Zmawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów dla
niniejszego postępowania.

Jednocześnie proszę o niezwłoczne potwierdzenie faksem 7113354905 lub mailem:
krzysztof.nowak@teatrlalek.wroclaw.pl - faktu otrzymania niniejszego pisma.

Dyrektor Naczelny
Lalek


