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Bolesławiec, dnia 16 listopada 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług
ochrony mienia z utrzymaniem czystości na posesji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wraz z
obsługą opłat za wjazd na teren Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Znak sprawy: 9/dozór/15.
I. WYBÓR WYKONAWCY.
Na podstawie art. 92 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
907 z późn. zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że po dokonaniu oceny Wykonawców
uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano następującą ofertę:
WOLF SŁUŻBA OCHRONY Sp. z o.o.; 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 2. Cena brutto zaoferowana
w tej ofercie wynosi: 374 718,96 PLN. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem ceny
i zaoferowanego terminu płatności. Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00. Liczba uzyskanych
punktów w kryterium termin płatności: 10,00. Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00. Firmy, które złoży oferty
w niniejszym zadaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:
 ALFA GUARD SECURITY Daniel Jędrzejewski; 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10 – oferta
odrzucona.
 Konsorcjum Firm: DGP SECURITY PARTNER Sp. z o.o., 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A (lider
konsorcjum); DGP CLEAN Partner Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5e;
Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 54; SEBAN Sp. z o.o., 40159 Katowice, ul. Jesionowa 9A – oferta odrzucona.
 Przedsiębiorstwo Usługowe „Jarexs” Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Okólna 1A. Liczba uzyskanych punktów
w kryterium cena: 38,62. Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00. Łączna liczba
uzyskanych punktów: 48,62.
Zamawiający informuje, działając zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., nr 907 z późn. zm.), iż umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte po
upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu, który
niezwłocznie zostanie potwierdzony w formie pisemnej.
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II. OFERTY ODRZUCONE.
1.
Informuję niniejszym, że w wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa
Firmy: ALFA GUARD SECURITY Daniel Jędrzejewski; 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10, została
odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
UZASADNIENIE

Zamawiający zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(pkt. 13.2.2.) wprowadził dwa kryteria oceny ofert: cena z wagą 90% oraz termin płatności z wagą 10%. Państwa
Firma w złożonej ofercie przetargowej nie podała jaki oferuje termin płatności, co uniemożliwia Zamawiającemu
dokonania oceny w kryterium termin płatności i przyznania określonej liczby punktów zgodnie z zapisami punktu
13.2.2. SIWZ. Resumując treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na dwa zadania (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik
nr 2 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ), w celu umożliwienia uczestnikom postępowania
przetargowego dokonanie właściwej wyceny przedmiotu zamówienia. Podział przedmiotu zamówienia na dwa
zadania wynika z tego, gdyż zadanie nr 2 - usługa utrzymania czystości na posesji ZOZ w Bolesławcu - jest
opodatkowana obniżoną stawką podatku VAT, wynoszącą zgodnie z obowiązującymi przepisami 8 %. Państwa
Firma w złożonej ofercie przetargowej na usługę utrzymania czystości na posesji ZOZ w Bolesławcu wskazała
stawkę podatku VAT wynoszącą 23%. Właściwą stawką podatku VAT na usługi utrzymania czystości na posesji
ZOZ w Bolesławcu jest stawka 8%, i taką stawkę zaoferowały dwie z czterech Firm, które złożyły oferty
w niniejszym postępowaniu przetargowym. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011r.
(sygn. akt III CZP 52/11), błędem w obliczeniu ceny, jest błędne określenie w ofercie stawki podatku VAT. Przyjęcie
w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT będącej elementem cenotwórczym, jest równoznaczne z błędem
w obliczeniu ceny, polegającym na wadliwym doborze przez Państwa Firmę elementu mającego niewątpliwie wpływ
na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. Zaoferowanie błędnej stawki podatku VAT zgodnie z wypracowaną
doktryną i orzecznictwem sądowym, nie podlega również poprawieniu przez Zamawiającego w trybie art. 89 ust. 2
pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Reasumując złożona oferta, zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Zważywszy powyższe należy stwierdzić, iż odrzucenie oferty jest zasadne i konieczne.
2.
Informuję niniejszym, że w wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa
Konsorcjum Firm: DGP SECURITY PARTNER Sp. z o.o., 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A (lider konsorcjum);
DGP CLEAN Partner Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5e; Przedsiębiorstwo Usługowe
GOS-ZEC Sp. z o.o., 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 54; SEBAN Sp. z o.o., 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
zostało odrzucone z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
UZASADNIENIE

Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na dwa zadania (Opis przedmiotu zamówienia - załącznik
nr 2 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ), w celu umożliwienia uczestnikom postępowania
przetargowego dokonanie właściwej wyceny przedmiotu zamówienia. Podział przedmiotu zamówienia na dwa
zadania wynika z tego, gdyż zadanie nr 2 - usługa utrzymania czystości na posesji ZOZ w Bolesławcu - jest
opodatkowana obniżoną stawką podatku VAT, wynoszącą zgodnie z obowiązującymi przepisami 8 %. Państwa
Firma w złożonej ofercie przetargowej na usługę utrzymania czystości na posesji ZOZ w Bolesławcu wskazała
stawkę podatku VAT wynoszącą 23%. Właściwą stawką podatku VAT na usługi utrzymania czystości na posesji
ZOZ w Bolesławcu jest stawka 8%, i taką stawkę zaoferowały dwie z czterech Firm, które złożyły oferty
w niniejszym postępowaniu przetargowym. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011r.
(sygn. akt III CZP 52/11), błędem w obliczeniu ceny, jest błędne określenie w ofercie stawki podatku VAT. Przyjęcie
w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT będącej elementem cenotwórczym, jest równoznaczne z błędem w
obliczeniu ceny, polegającym na wadliwym doborze przez Państwa Firmę elementu mającego niewątpliwie wpływ
na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. Zaoferowanie błędnej stawki podatku VAT zgodnie z wypracowaną
doktryną i orzecznictwem sądowym, nie podlega również poprawieniu przez Zamawiającego w trybie art. 89 ust. 2
pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Reasumując złożona oferta, zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w trakcie badania Państwa oferty stwierdził następujące braki i
niezgodności z obowiązującymi przepisami:
a) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS Firmy Przedsiębiorstwo Usługowe GAS-ZEC
Sp. z o.o.; 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 54 – przedłożone zaświadczenie jest nieważne. Dokument stracił
swoją aktualność w dniu 28 października 2015r. Dokument potwierdza brak zaległości na dzień
29 lipca 2015r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ten rodzaj dokumentu zachowuje swoją ważność
przez 3 miesiące od daty wystawienia;
b) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wystawione na Firmę SEBAN
Sp. z o.o., 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A – zawiera błędy. Przedłożony dokument nie jest
potwierdzony za zgodność z oryginałem oraz nie jest opatrzony podpisem (zawiera wyłącznie pieczątkę
Regionalnego Dyrektora Handlowego Pana Arkadiusza Roszyk bez podpisu, oraz pieczęć za zgodność z
oryginałem);
c) brak zaświadczenia zapytania o udzielenie informacji o osobie (KRK) Pana Wasila Sebastian w obu
Firmach, w których pełni funkcję członka zarządu tj. Firmy SEBAN Sp. z o.o., 40-159 Katowice,
ul. Jesionowa 9A oraz DGP SECURITY PARTNER Sp. z o.o., 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A;
d) Pełnomocnictwo nr SH/1029/2015 załączone do oferty zawiera błędy – Zamawiający wymagał przedłożenia
oryginału lub notarialnie potwierdzonego odpisu pełnomocnictwa. Państwa Firma przedkłada odpis
pełnomocnictwa nr SH/1029/2015 z dnia 28 października 2015r. potwierdzony wyłącznie za zgodność
z oryginałem przez Pana Arkadiusza Roszyk. Odpis pełnomocnictwa nie jest potwierdzony notarialnie.
Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odstąpił od żądania
uzupełnienia w/w dokumentów i pełnomocnictwa ponieważ, pomimo ich ewentualnego uzupełnienia oferta Państwa
Firmy nadal podlega odrzuceniu.
Zważywszy powyższe należy stwierdzić, iż odrzucenie oferty jest zasadne i konieczne.
Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego.
Z poważaniem

