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Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

Raciborska 37 

40-074 Katowice 

 

 

Pismo: ASP-DAG-ZP-01-2007/8                                              Katowice dnia: 2007-03-20 

 

P O W I A D O M I E N I E 

o wyniku postępowania 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w 

procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w trybie przetarg nieograniczony na: 

usługi portierskie w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Elitarne Biuro Ochrony GROM 

Kilińskiego 46 

33-300 Nowy Sącz 

na: 

Usługi portierskie w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Raciborskiej 37 i Koszarowej 

17 oraz w obiekcie ,,Kopuła nad Rondem" za cenę / stawka/ 5.67 zł/1 rbh 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

11 

S.Jawna 

 ŁAD-KOMPLEX 

Energetyków 5  

44-200 Rybnik 

Art. 89. ust.1 pkt 5, Art.90 ust. 3 

Oferta została odrzucona ponieważ Wykonawca został 

wykluczony. 

 

Ponadto pomimo wezwania do udzielenia wyjaśnień dot. 

elementów oferty mających wpływ na wysokość 

zaproponowanej ceny za wykonanie zamówienia, 

Wykonawca takich wyjaśnień nie złożył. 

2 

6 

RERUM Biuro Ochrony 

Kościuszki 17  

41-300 Dabrowa Górnicza 

Art. 89. ust.1 pkt 5, Art.90 ust. 3 

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został 

wykluczony 

Ponadto Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość zaproponowanej ceny, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie /do15.03.2007r./ takich wyjaśnień 

nie złożył. 

3 
9 

PUH INPULS 

Art. 89. ust.1 pkt 5 

Oferta została odrzucona ponieważ Wykonawca został 
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ul.Barlickiego 12  

41-103  Siemianowice 

Śląskie 

wykluczony 

Ponadto Wykonawca złożył wyjaśnienie, które stanowi 

kalkulację innej stawki od tej, którą zaproponował w 

ofercie  (oferta -6,59, wyjaśnienia- 5,40 ) 

4 

10 

Śląska Agencja Ochrony 

Mienia "CENTRUM" s.c. 

Wojewódzka 28  

40-026 Katowice 

Art. 89. ust.1 pkt 2 

Brak poprawności merytorycznej  

Uzasadnienie : Zamawiający wymagał, aby Wykonawca 

dołączył do oferty zaakceptowany - podpisany 

,,szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", stanowiący 

załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia /pkt. 8.1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia/. Wykonawca nie dołączył do oferty 

wymaganego przez Zamawiającego dokumentu - 

dokumentu o charakterze przedmiotowym, na 

potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania 

Zamawiającego.  

Ponadto wezwany do złożenia wyjaśnień dot. stawki, 

Wykonawca złożył wyjaśnienia innej stawki od  stawki  

ofertowej   (oferta -5,06  wyjaśnienia- 5,58 ) 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

1 

PUH INPULS 

ul.Barlickiego 12   

 

41-103 Siemianowice 

Śląskie 

Art. 24. ust.2 pkt 3 

Nie spełniono warunku: Sytuacja podmiotowa wykonawcy 

Nie złożono dokumentu: Zaświadczenie z właściwego 

organu podatkowego  

Uzasadnienie :  

 

Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 

05.03.2007r., nie przedstawił oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 

oraz nie złożył wyjaśnień w kwestii ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RERUM Biuro Ochrony 

Kościuszki 17   

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24. ust.2 pkt 3 

Nie spełniono warunku: Zdolność ekonomiczna i 

finansowa Nie spełniono warunku dokumentu: 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

 

Uzasadnienie :  

Wykonawca pismem z dnia 05.03.2007 roku został 

wezwany do uzupełnienia braków oferty złożonej w 

postępowaniu w zakresie: 

-  zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek 

wystawionego na Wykonawcę: Biuro Ochrony RERUM 

Bogusław Kiesiewicz.  

- polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca - Biuro Ochrony RERUM Bogusław 

Kiesiewicz jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 
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Ponadto w związku z tym, iż zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o niezaleganiu w podatkach było nieczytelne 

/brak podpisu i pieczęci/ wezwano Wykonawcę do 

przedłożenia Zamawiającemu oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii ww. dokumentu. Wykonawcę 

wezwano także do złożenia wyjaśnień dotyczących 

dokumentu ,,Wykaz wykonanych/wykonywanych usług" z 

dokumentami potwierdzającymi.  

 

Wykonawca w dniu 06.03.2007 roku złożył pismo, w 

którym wyjaśnia, iż ,,osoba wystawiająca zaświadczenie 

ZUS błędnie wpisała nazwę firmy", dołączając kopię 

zmiany na druku ZUS ZIPA. Ponadto Wykonawca 

wyjaśnił, że od dnia 04.01.2007 roku zmienił nazwę na 

,,Biuro Ochrony ,,RERUM" Kiesiewicz Bogusław. 

Jednakże Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego 

nie przedstawił: 

-  oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

z Urzędu Skarbowego, 

- polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

W związku z powyższym Wykonawcę wyklucza się z 

postępowania. 

3 

S.Jawna  

ŁAD-KOMPLEX 

Energetyków 5   

44-200 Rybnik 

Art. 24. ust.2 pkt 3 

Nie spełniono warunku: Informacja o osobach zdolnych do 

wykonywania zamówienia Nie spełniono warunku 

dokumentu: Informacja o osobach zdolnych do 

wykonywania zamówienia 

Uzasadnienie :  

Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień dot. 

oświadczeń i dokumentów  przez Zamawiającego pismem 

z dnia 05.03.2007 roku, nie złożył wyjaśnień dotyczących 

dokumentu : 

,,Wykazu osób   uczestniczących w  wykonywaniu 

zamówienia". 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku 

postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y 

 

   R E K T O R 

 

       prof. Marian OSLISLO 


