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P oznań,dnia24.06.2009r.

ogłoszenie
o wynikach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art.39 PzP.
w sprawie zamówienia ZP-2|PNI2009 na demontaż,,zaklp i montaż fabrycznie
nowych wodomierzy do zimnej wody, ciepłej wody oraz fabrycznie nowych
ciepłomierry centralnego ogrzewania w obiektach mieszkalnych PTBS w Poznaniu
przy ul. Sikorskiego 12 A-B, ul. Roboczej 17 A-C, ul. Folwarcznej 33 A-D' 31 A-C'
32 A-D, ul. Słowiańskiej 53 B orazw Lesznie przy ul. Rejtana |17-121.

l.. Na podstawie ań.9f Ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r, Prawo zamówien publicznych
( tekst jednolity Dz. TJ. z fOO7 r. nr 223, poz. 1655 z poźniejszymi zmianami)
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Z siedzibą w Poznaniu,
ul. Św. Marcin 58164,61-807Poznan, jako Zamawiającyinformuje, Ze w prowadzonym
postępowaniu wybrano do rea|izacji zamówienia najkotzystniejszą ofertę zŁoŻonąpruęZ
Wykonawcę:
TECHEM Technika Pomiarowa Sp. z o.o. z siedzibąw Poznaniu
ul. RomanaMaya I,6l-371Poznan,
Uzasadnienie wyboru:
- największa |tczba uzyskanych punktów tj.100,00' otrzymanych na podstawie
ocenianego kryterium tj. cena .
2. Informu ję,żew przedmiotowym postępowaniu zostaĘ złożonenastępujące
oferĘ:
a) oferta tt I złożona zostaŁa przez firmę ISTA POLSKA

Sp. z o.o. oddział

Poznai, ul. Dąbrowskiego 81/85' 60-5f9 Poznan,
b) ofeita nr 2 złoŻonaprzezfirmę METRONA

POLSKA

Pomiary i Rozliczenia

Sp. z o.o. ul. Taborowa 4, 02-699 Warszawa,
c) oferta nr 3 złoŻonaprzęZTECHEM Tęchnika Pomiarowa Sp. z o.o.
ul. Romana Maya I,6I-3]I Poznń,
3. oferty nie podlegająceodrzuceniu (wyk1uczeniu):
a) oferta nr 1 złoŻona zostaŁa przez firmę ISTA POLSKA

Sp. z o'o. oddział

P oznan,ul. Dąbrowskiego 8 1/85' 60- 529 P oznan, (92,6I punktów),
b) oferlę nr 3 złoŻonąprzezfirmę TECHEM Technika Pomiarowa Sp. z o.o.
I
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ul. Romana Maya I,6I.37I Poznai (100 punktów).
4. oferĘ podlegające odrzuceniu z postępowania:
- oferta nr 2 złoŻonaprzezfirmę METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia
Sp. z o.o. ul. Taborowa 4, 02.699 Warszawa. ofeńa odrzuconana podstawie art.89
ust.1 pkt 2Ę. ofertanie odpowiada treścispecyfikacji istotnych warunków zamowienia.
W złoŻonejofercie stwierdzono:
a) w ofercie przedstawiono udokumentowane prace wykonane przez Wykonawcę
z ostatnich trzechlatwyrazone w sztukach zamontowanych urządzeńpomiarowych.
Zamawiający oczekiwał aby Wykonawca przedstawiłv,,ykazwykonanych w okresie
ostatnich trzech|atprzed dniem wszczęciapostępowania o udzielenie zamówienia
(a jeieli okres prowadzeniadziałalnościbył krótszy- w tym okresie) wykonali co
najmniej 1 dostawę. usługębędącąprzedmiotem zamówienia, o wartościcałkowitej
brutto 150.000,00zł. Wobec tego Zama,wiającynie mógł w sposób jednoznaczny
stwierdzić wartościwykonanych prac z przedstawtonychprzez Wykonawcę
dokumentów'
b) w ofercie brak oświadczeniaWykonawcy, o treściprzyjmującej pełną
odpowiedzialno śóza sposób zagospodarowania zdemontowanych urządzei
pomiarowych, a w szczególnościza zgodnośćz obowiązującymi przepisami prawa
ochrony środowiska( zgodnie zpkt.3.4 i 6.9 SIWZ)'
z za|<resu
c) dostarczoneprzezWykonawcęurządzenie pomiarowe c.o. nie było urządzentem
kompletnym z powodu braku korpusu przył.ączeniowego'
d) na tab|iczce znamionowej zaŁączonegodo oferty utządzeniapomiarowego c.o.
podany jest wymiar DN 20 czyll'/+ cala, azgodnie zzapisarri SIWZ powinien byó
podany wymiar DNl5 cryIi1ń ca|a,
e) w dokumencie ,,Certyfikattypu

.WE...'',

jednostkąnotyfikowanąjest 1440

Warszawa, a l:rawzorach wodomierzy j est | 446 Łódź,
f) Wykonawcy przed zŁoŻeniemoferty ottzyma|i informację, ze wodomierze do zimnej
i ciepłejwody powinny posiadaÓ minimalny przepływ Qr:20 l/h. Pomimo tego w
ofercie Wykonawca podaje wodomierze do zimnej i ciepłejwody typu S-100, które
według charakterystyki metrologicznej załączonegow ofercie Certyfikatu Badania
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Typu WE Nr PL 08 005.MI.001i NR PL 08 006.MI-001nie sązgodnez udzieloną
i nformacja przez Zamauliając:ego.
g) podczas oceny oferty Komisja miaŁaproblemyz ustaleniemdokładnychparametrów
oferowanegorodzajuciepłomierzazpowoduniekompletnegothxnaczeniaCerĘrfikatu
Wspólnoty Europejskiej badaniawzoru konstrukcyjnego.
wymagań
W zwią7ku zpl<t.4ppkt.c, d, e, f stwierdzasię,żeofertanie spełniła
w SIWZ i w nvią4ku ztympodlega odrzuceniu.
określonych

