Znak sprawy: GPI-3.341/10/09

Myślenice dnia: 25-08-2009r.

INFORMACJE O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU
pn.: Remont elewacji Gimnazjum nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
Adres: 32-400 Myślenie, ul. Rynek 8/9
Telefon: (0-12) 6392373 lub 6392372 w.373,372
Faks: (0-12) 6392305
Poczta elektroniczna (e-mail): info@myslenice.pl
Strona internetowa: www.myslenice.pl
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu: mgr inż. arch. Artur Szumiec
II RODZAJ ORAZ TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji Gimnazjum nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach
Znak sprawy: GPI-3.341/10/09
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP na portalu UZP nr. 243304 – 2009 z dnia 17.07.2009 r.
III.WYKAZ WYKONAWCÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY DO PRZETARGU :
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HARAS“ Arkadiusz Harasimowicz
2

„ANTIS” Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie
mgr Marian Ćwieczek

Adres oferenta
ul. Białoskórnicza 22/23/4
50-134 Wrocław
ul. Gen. Skrzyneckiego 17
30-363 Kraków

IV OCENA I PUNKTACJA ŁĄCZNA DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ - DLA:
Liczba punktów w kryterium
Nr
oferty
Cena
Razem
1
100
100
V. NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA :
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HARAS“ Arkadiusz Harasimowicz,
ul. Białoskórnicza 22/23/4
50-134 Wrocław
Informacje o cenie wybranej oferty:
Cena: 502.344,96 zł /brutto/

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z wymaganym kryterium w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów.

VI NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
„ANTIS” Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie mgr Marian Ćwieczek
Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) ,
Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera błędy w obliczeniu ceny. W ofercie złożonej przez Wykonawcę „ANTIS”
Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie mgr Marian Ćwieczek zastosowano dla część robót (dział:
3,4,9,10,12,13,16,17,19,20,23,24) pn „roboty budowlane” stawkę VAT w wysokości 22%, natomiast do część robót (dział:
1,2,5-8,11,14,15,18,21,22) pn „prace konserwatorskie” nie policzono podatku VAT.

Zgodnie z przedmiarem robót, przedłożonym wykonawcom jako podstawa do szacowania ceny oferty, pozycja 2
przedmiaru obejmowała rekonstrukcje zniszczonych elementów. Rekonstrukcja taka powinna polegać na całkowitej
rekonstrukcji zniszczonej balustrady poprzez jej ponowne wytworzenie z nowych elementów co powoduje iż ten element
przedmiotu zamówienia stanowią prace o charakterze budowlanym a nie konserwatorskim, bowiem ich przedmiotem jest
wytworzenie części obiektu budowlanego od nowa nie zaś odrestaurowanie istniejącej struktury zabytkowej, dlatego też
brak jest podstaw do zastosowania do tej części zadania inwestycyjnego zwolnienia od podatku od towarów i usług na
zasadzie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz .535 z późn.
zm.), jak to uczynił Wykonawca szacując wartość składanej oferty Wykonawca.
Mając na uwadze wypracowane stanowisko doktryny w przedmiocie błędnego naliczenia stawki podatku VAT, gdzie jasno
wskazuje się, iż;
„ Błędne podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje koniecznością
odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. (…) (wyrok KIO z dnia 2009.03.24 sygn. akt KIO/UZP 282/09 publ.
LEX nr 494472),
„ (…) Błędna stawka podatku VAT, przy obliczeniu ceny oferty, jako nie nadająca się do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2
p.z.p. nadal musi być traktowana jako błąd w obliczeniu ceny, kwalifikujący ofertę do odrzucenia z mocy art. 89 ust. 1 pkt 6
p.z.p. (wyrok KIO z dnia 2008.11.21 sygn. akt: KIO/UZP 1258/08 publ. LEX nr 479203)”.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Maciej Ostrowski

