Czarnków, 23.12.2020r
POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
NIP 763 20 92 218
w imieniu którego zamówienie publiczne prowadzi:
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
x 67 253 01 61
NIP 763 20 92 218
IZ.272.7.2020.PS
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamówień publicznych

informuje, że rozstrzygnięto postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości w budynkach
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance
w roku 2021.
Streszczenie oceny i porównania ofert:
WYBRANA OFERTA : oferta nr 3
Usługi Hydrotechniczno-Budowlane HYDROBUD sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 42c
62-510 Konin
I.

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 177 088,56 zł

II.

Termin płatności: 21 dni

Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym. Od każdego członka komisji oferta
otrzymała w kryteriach:
Cena - po 60,00 pkt co dało jej ogólną ilość 180,00 pkt ,
Termin płatności: - po 40,00 pkt co dało jej ogólną ilość 120,00 pkt .
Ogółem za dwa kryteria oceny oferta uzyskała 300,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: - oferta najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art.94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych.
Termin

podpisania

Zamawiającego.

umowy:

30.12.2020r.

o

godz.

10.00

w siedzibie

Pozostałe oferty:
oferta nr 1
JAK-BUD Jakub Budziński
Wola Podłężna
ul. Rudzicka 40
62-510 Konin
I.

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 216 049,56 zł

II.

Termin płatności: 21 dni

Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym.
Od każdego członka komisji oferta otrzymała w kryteriach:
Cena - po 49,20 pkt co dało jej ogólną ilość 147,60 pkt ,
Termin płatności: - po 40,00 pkt co dało jej ogólną ilość 120,00 pkt .
Ogółem za dwa kryteria oceny oferta uzyskała 267,60 pkt.
oferta nr 2
Konsorcjum:
JANTAR spółka z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk – lider konsorcjum
JANTAR 2 spółka z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk
Sekret spółka z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk
I.

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 298 510,08 zł

II.

Termin płatności: 21 dni

Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym.
Od każdego członka komisji oferta otrzymała w kryteriach:
Cena - po 35,58 pkt co dało jej ogólną ilość 106,74 pkt ,
Termin płatności: - po 40,00 pkt co dało jej ogólną ilość 120,00 pkt .
Ogółem za dwa kryteria oceny oferta uzyskała 226,74 pkt .

oferta nr 4
Konsorcjum:
Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie
ul. Żwirki i Wigury 19a
62-200 Gniezno – lider konsorcjum
Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski
ul. Bogusławskiego 28
62-002 Suchy Las
I.

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 258 698,52 zł

II.

Termin płatności: 21 dni

Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym.
Od każdego członka komisji oferta otrzymała w kryteriach:
Cena - po 41,10 pkt co dało jej ogólną ilość 123,30 pkt ,
Termin płatności: - po 40,00 pkt co dało jej ogólną ilość 120,00 pkt .
Ogółem za dwa kryteria oceny oferta uzyskała 243,30 pkt.
oferta nr 5
Orion Next Sp. z o.o.
ul. Jana Ostroroga 34
52-421 Wrocław
I.

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 179 950,38 zł

II.

Termin płatności: 21 dni

Zamawiający na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych w dniu 15.12.2020r. wezwał do złożenia wyjaśnień w celu
potwierdzenia możliwości wykonania przez Oferenta przedmiotu zamówienia
opisanego w SIWZ - potwierdzenia w szczególności czy Oferent uwzględnił wzrost
głównego składnika ceny tj. najniższego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz
cen materiałów w zakresie:
1.

Pisemnego

w złożonej

ofercie

udokumentowania
cenowej

wraz

zaproponowanej
z

dowodami

poszczególnych składników ceny składających się na

ceny

zamieszczonej

dotyczącymi
wartość

wyliczenia
przedmiotu

zamówienia w szczególności:
- kosztów zatrudnienia wraz z kosztami pracodawcy (pochodne od wynagrodzeń)
w formie umowy o pracę 5 osób ( 3,75 etatu + wynagrodzenie osób pełniących
zastępstwo urlopowe lub innej niezdolności do pracy) wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia w zakresie utrzymania czystości w budynkach

Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Delegatury Wydziałów w Trzciance
(wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ do realizacji przedmiotu zamówienia);
- koszty operacyjne bezpośrednie w zakresie wykonywanej usługi w szczególności
kosztów zakupu środków czystości oraz innych materiałów wymaganych do realizacji
przedmiotu zamówienia;

kosztów

zakupu środków higieny wymaganych przez

Zamawiającego w warunkach technicznych świadczenia usługi;
- innych kosztów Wykonawcy mających wpływ na cenę przedstawioną w ofercie
cenowej w tym VAT oraz innych podatków;
- planowanego zysku z realizowanej usługi.
Oferent nr 5 firma Orion Next Sp. z o.o. z Wrocławia, złożyła odpowiedź na pismo
nr IZ.27.7.2020.PS w wyznaczonym terminie tj. w dniu 18.12.2020r.
Z przedstawionej dokumentacji wynika iż, dokonane wyliczenia przez Oferenta nr 5
zawierają błąd w wyliczeniu matematycznym polegający na nie uwzględnieniu do
wyliczeń końcowych wszystkich składników przyjętych w założeniach (w zakresie
składowych

wpływających

na

ogólną

wartość

wynagrodzenia

pracowników

i rozpisanych w przedmiotowym piśmie). Ponadto z przedstawionego wyjaśnienia
wynika iż Oferent do wyliczenia kosztów wynagrodzenia stanowiących załącznik nr 1
do pisma „wykaz pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę” oraz
w samej treści pisma przyjął zatrudnienie 6 pracowników na umowę o pracę
w wymiarze 0,5 etatu każdy. Łącznie 3 pełne etaty. Powyższe jest niezgodne
z treścią SIWZ, iż Zamawiający wymagał zatrudnienia 5 osób w wymiarze: 2 osoby
na 0,75 etatu; 1 osoby na 0,5 etatu; 1 osoby na 1 etat; 1 osoby na 0,75 etatu.
Łącznie 5 osób zatrudnionych w wymiarze 3,75 etatu.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający
odrzuca ofertę nr 5 firmy Orion Next Sp. z o.o. ul. Jana Ostroroga 34 uznając
iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

oferta nr 6
Roka-Niewiadomski spółka komandytowa.,
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
I.

Cena (wartość przedmiotu zamówienia ogółem): 206 492,40 zł

II.

Termin płatności: 21 dni

Komisja uczestniczyła w składzie 3 osobowym.
Od każdego członka komisji oferta otrzymała w kryteriach:
Cena - po 51,48 pkt co dało jej ogólną ilość 154,44 pkt.,
Termin płatności: - po 40,00 pkt co dało jej ogólną ilość 120,00 pkt.
Ogółem za dwa kryteria oceny oferta uzyskała 274,44 pkt.
Ponadto Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust.1 pkt 5)-6),
że nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Termin realizacji zadania/umowy: 01.01.2021r do 31.12.2021r.

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki
/-/mgr inż. Feliks Łaszcz
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

