Ostrów Wielkopolski, dnia 08.09.2015 r.
Otrzymują:
- wykonawcy, którzy złożyli ofertę
- tablica w siedzibie zamawiającego
- strona internetowa www.szpital.osw.pl

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowego projektu dla zadania pt.:
„Rozbudowa obiektów szpitalnych o nowe skrzydło z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego –
Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz Pododdziałem Leczenia Oparzeń oraz
Centralnej Sterylizatorni” - znak sprawy FDZP.226.19.2015
Stosownie do treści art 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z póź zm.) zawiadamiam, o:
1) wykluczeniu z postępowania wykonawcy Pracownia Architektoniczna P. Dominiczak & M.

Szczuraszek, ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2010.107.679. z późn.
zmianami ), albowiem Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wyznaczył szczegółowe warunki w zakresie
posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę jak również dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych
warunków do oferty należało załączyć stosowne dokumenty ( wykaz wykonanych usług wraz z
dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ).
Na podstawie dokumentów złożonych przez Pracownię Architektoniczną P. Dominiczak & M.
Szczuraszek Zamawiający nie stwierdził posiadania wiedzy i doświadczenia jak również
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w takim zakresie, w jakim było to
żądane przez Zamawiającego w siwz. Wobec powyższego pismem z dnia 01.09.2015 r. Zamawiający
wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o stosowne dokumenty, wyznaczając na dokonanie tej
czynności określony termin.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów, a tym samym nie potwierdził
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wobec powyższego Wykonawcę należało wykluczyć. Na podstawie art. 24 ust. 4 w/w Ustawy
ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2) Zawiadamiam ponadto, że w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4
Wykonawcy:
Chmielewski Skała Architekci s.c.
J.Chmielewski, M. Skała
ul. Jedlińska 4
02-929 Warszawa
cena oferty
Punkty przyznane w kryterium oceny cena 100 %
286.590,00 zł

100
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Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
A.DO XXI Sp. z o.o.
ul. Trybunalska 38
60-325 Poznań
cena oferty
Punkty przyznane w kryterium oceny cena 100 %
319.800,00 zł

89,61

WK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zdobywców Monte Casino 23
61-695 Poznań
cena oferty
Punkty przyznane w kryterium oceny cena 100 %
478.470,00 zł

59,89

Na podstawie art 94 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp umowa w przedmiotowej sprawie zostanie
zawarta nie wcześniej niż w dniu 15.09.2015 r.
Dziękuję za udział w postępowaniu.

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ
Dariusz Bierła
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