Gdańsk, 2017.02.01

L.dz. …………………S/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/1/2017
Dostawa książek w roku 2017
prowadzonego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w
postępowaniu o zamówienie publiczne ZP/PN/1/2017 Dostawa książek w roku 2017, przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę o najniższej marży złożyła firma Super Siódemka Lucjan
Wypych Spółka jawna w Poznaniu (kod 60-012) mieszcząca się przy ul Opłotki 23. W postępowaniu
przeprowadzonym na podstawie art. 4d ust 1 pkt 2 uPzp złożono dwie oferty.
Uzasadnienie wyboru
Oferta firmy Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu spełnia wszystkie
wymagania formalno-prawne, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto
w/w firma złożyła ofertę o najniższej cenie (marży) w wysokości 2,23% uzyskując w ocenie maksymalną liczbę
punktów tj. 100,00 pkt. Oferta została oceniona w sposób następujący:
Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka jawna w Poznaniu (kod 60-012) mieszcząca się przy ul Opłotki 23 –
marża 2,23% – 100 pkt.
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym (podaniem
powodu odrzucenia) i prawnym. W postępowaniu odrzucono na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp ofertę firmy
Hurtownia Książek „Kodeks” Bogdan Pultyn z siedzibą w Lipnikach 97, kod 86-005 Białe Błota (adres do
doręczeń: 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 63). Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Było to
powodem odrzucenia w/w oferty.
Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Z postępowania wykluczono na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 uPzp firmę
Hurtownia Książek „Kodeks” Bogdan Pultyn z siedzibą w Lipnikach.
Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wymaganych w rozdziale V ust. 1 pkt b
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany był przedstawić „aktualne
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwej terenowej jednostki Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
.innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 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” Wykonawca nie załączył do oferty aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz z
ZUS-u.
Ponadto brak było podpisów na oświadczeniu wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w
postępowaniu(Zał. Nr 3 do SIWZ) oraz na oświadczeniu dotyczącym wykonawcy dotyczącym przesłanek
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wykluczenia z postępowania (Zał. Nr 4 do SIWZ). Wykonawca nie wypełnił również i nie podpisał Wykazu
dostaw książek oraz nie załączył dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Zał. Nr
6 do SIWZ w związku z rozdziałem V ust. 1 pkt e) SIWZ). Dokumenty należało uzupełnić w terminie do dnia 31
stycznia 2017 r. do godz. 10.
Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym terminie. Niemniej z załączonych referencji wynikało,
że Wykonawca wykonał dwie dostawy książek: jedną o wartości 261.854,53 zł brutto oraz drugą o wartości
150.364,78 zł brutto dla tego samego Zamawiającego. Nie wykazał się zatem wykonaniem jednej dostawy książek
o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto, chociaż był do tego zobowiązany.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na
zasadach określonych w ust. 2 Rozdziału XXI SIWZ. Umowa zostanie zawarta w dniu 08 lutego 2017 r. o godz.
10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 307.
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wbpg.org.pl oraz w miejscu
publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.
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