Kętrzyn, dnia 08.04.2009 r.
Znak: SO.341-14(OM)/09

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Komisja Przetargowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 117/09 z dnia
06.04.2009 r. do przeprowadzenia procedury przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą: „Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z
zakresu pielęgnacji zieleni publicznej oraz nadzoru nad sprzętem i osobami zatrudnionymi
w ramach robót interwencyjnych i publicznych”. na podstawie streszczenia oceny i porównania
złoŜonych ofert dokonanego na Druku ZP- 21 proponuje wybór oferty nr 1 złoŜonej przez Wykonawcę:
PGK ”KOMUNALNIK” Sp. z o.o.
11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2
cena oferty brutto: 34.294,20 zł
Uzasadnienie
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu „Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą
operatorską do prowadzenia robót z zakresu pielęgnacji zieleni publicznej oraz nadzoru
nad sprzętem i osobami zatrudnionymi w ramach robót interwencyjnych i publicznych”
wpłynęły dwie oferty:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

PGK ”KOMUNALNIK” Sp. z o.o.
1

28.110,00 zł netto

ul. Pl. Słowiański 2

34.294,20 zł brutto

11-400 Kętrzyn
2

„ROMIREX” R. Świtaj i D. Rek sp. jawna

26.700,00 zł netto

11-400 Kętrzyn, ul. Klonowa 8

28.569,00 zł brutto

Termin
wykonania*

30.11.2009

30.11.2009

Komisja Przetargowa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych
proponuje odrzucenie oferty nr 2 złoŜonej przez „ROMIREX” R. Świtaj i D. Rek sp. jawna.
Wykonawca zastosował w obliczeniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia 7 % stawkę
podatku VAT. Usługa wynajmu maszyn jest objęta 22 % stawką podatku.

W myśl orzecznictwa

zastosowanie błędnej stawki VAT w ofercie naleŜy zawsze kwalifikować jako błąd w obliczeniu ceny,
co skutkuje koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo
zamówień publicznych (zob. wyrok ZAUZP z dnia 10.08.2007 r. , sygn. akt UZP/ZO/0-987/07).
Ponadto naleŜy zwaŜyć, Ŝe warunkiem udziału w postępowaniu było wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie wynajmu maszyn
i urządzeń wraz z obsługą operatorską, o wartości brutto nie mniejszej niŜ 40.000,00 zł kaŜda (pkt. 5
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ppkt 1 lit. b SIWZ). W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
wykonawca zobowiązany był dostarczyć wykaz wykonanych usług (co najmniej dwie usługi) w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujące usługi w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń
wraz z obsługą operatorską, o wartości brutto nie mniejszej niŜ 40.000,00 zł kaŜda (słownie:
czterdzieści tysięcy zł 00/100) – zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. Do wykazu wykonawca zobowiązany był
dołączyć dokumenty (np. opinie, referencje), potwierdzające, Ŝe wykazane w wykazie prace zostały
wykonane z naleŜytą starannością (pkt. 6 ppkt 2 lit. a SIWZ).
Wykonawca ROMIREX” R. Świtaj i D. Rek sp. jawna do oferty załączył wykaz wykonanych usług, z
którego wynika, ze usługi wynajmu maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską wykonane zostały
na własną rzecz, tj. na rzecz ROMIREX sp. j. Jednocześnie wykonawca załączył do oferty dwa listy
referencyjne wystawione przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „REX” Dariusz
Rek.
Zgodnie z wyrokiem ZAUZP z dnia 26. 01.2007r. , sygn. akt UZP/ZO/0-79/07 treść referencji i
wykazu usług muszą być zupełnie ze sobą zgodne, w przeciwnym wypadku nie moŜna uznać Ŝe
potwierdzają one naleŜyte wykonanie usług.
Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, iŜ z przedstawionych lisów referencyjnych nie wynika wartość
wykonanych przez ROMIREX” R. Świtaj i D. Rek sp. jawna na rzecz PPUH „REX” Dariusz Rek usług
wynajmu maszyn i urządzeń. Ponadto zwaŜyć naleŜy, Ŝe list referencyjny wystawiony został przez p.
Dariusza Reka, który jest jednocześnie wspólnikiem ROMIREX” R. Świtaj i D. Rek sp. jawna. W ocenie
Zamawiającego dokument taki budzi wątpliwości i nie stanowi wystarczającego potwierdzenia
naleŜytego wykonania usługi. Koniecznym byłoby załączenie innych dokumentów, potwierdzających
naleŜyte wykonanie usługi, jak np. protokół odbioru, umowa, faktura, itp.
Ponadto naleŜy zwaŜyć, Ŝe warunkiem udziału w postępowaniu było dysponowanie przez
wykonawcę minimum jedną posiadającą wykształcenie ogrodnicze lub przedstawienie pisemnego
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia wskazanej osoby (pkt. 5 ppkt 1 lit. d SIWZ ).
Wykonawca nie wykazał się dysponowaniem osoby posiadającej wykształcenie ogrodnicze.
Działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy PZP Komisja Przetargowa proponuje odstąpienie od
wzywania wykonawcy do uzupełnienia oferty o wykaz wykonanych usług, dokumenty potwierdzające
naleŜyte wykonanie usług oraz wykazanie się dysponowaniem minimum jedną posiadającą
wykształcenie ogrodnicze, gdyŜ pomimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.
Zamawiający w pkt. 13 SIWZ ustalił, Ŝe wyłącznym kryterium, którym będzie się kierował
przy wyborze ofert będzie cena- 100 %. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniŜszej ceny
przedstawionej przez wykonawców. Oferta z najniŜszą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto
34.294,20 zł i tym samym w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny oferta wykonawcy
otrzymała 10 pkt (34.294,20 zł / 34.294,20 zł x 10 pkt).
Komisja przetargowa proponuje wybór oferty nr 1 do realizacji zadania: „Wynajem maszyn i
urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu pielęgnacji zieleni
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publicznej oraz nadzoru nad sprzętem i osobami zatrudnionymi w ramach robót
interwencyjnych i publicznych”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ewa Sadowska

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman

Sporządziła BoŜena Skalij
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