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Gdańsk, dnia 27.03.2019r.

Dot. postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tys. EURO na świadczenie
usług ochrony obiektu i mienia oraz osób przebywających na terenie Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1.
W wyniku rozpatrzenia odwołania od wyniku postępowania, wniesionego do Zamawiającego
dnia 21.03.2019r., Zamawiający dokonuje zmiany informacji o wyniku postępowania z dnia
20.03.2019r., w następującym zakresie.
Wykonawca Adrianex Sp. z o.o., z/s Ul. 3 Maja 27/46, 81-364 Gdynia, został wykluczony z
postępowania na postawie zapisów Rozdz. IV ust. 9 ogłoszenia o zamówieniu. W
uzasadnieniu wykluczenia wskazano również, że oferta tego Wykonawcy podlegała
odrzuceniu, zgodnie z treścią rozdz. VI ust. 10 ogłoszenia, z uwagi na brak wyjaśnień
wskazujących, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uwzględnia zastrzeżenia wykonawcy w zakresie nieuzasadnionego wskazania,
że oferta podlegała odrzuceniu. Zamawiający podtrzymuje decyzję o wykluczeniu
Wykonawcy Adrianex Sp. z o.o. z postępowania.
Uzasadnienie:
Zgodnie z treścią Rozdz. IV ust. 2 ogłoszenia, wykonawca był zobowiązany wykazać, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie
usługi stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, w tym, co najmniej jedną w
budynku użyteczności publicznej, o wartości każdej usługi co najmniej 400.000,00 zł brutto.
W wykazie wykonanych usług złożonym z ofertą, w celu potwierdzenie spełnienia ww.
warunku, Wykonawca wskazał usługę wykonywaną dla Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku (ASP) nieprzerwanie od 29.01.2016 roku, na łączną kwotę powyżej 400.000,00 zł.
Po analizie odwołania wykonawcy, dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę
dnia 22.03.2019r., informacji uzyskanych bezpośrednio od ASP, oferty Wykonawcy,
Zamawiający podtrzymuje decyzję o wykluczeniu wykonawcy z postępowania. Z treści
przywołanych dokumentów wynika, że Wykonawca świadczył dla ASP kilka usług ochrony
na podstawie różnych umów, zawieranych w różnym czasie. Żadna z tych usług nie osiągnęła
wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto, jak wymagał Zamawiający w warunku. Ponadto
jak wynika z załączonych referencji oraz późniejszego potwierdzenia ASP, część usług nie
dotyczyła stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, lecz ochrony osób i mienia w
czasie wystaw. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wykonawca nie wykazał że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje
należycie co najmniej dwie usługi stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, w
tym, co najmniej jedną w budynku użyteczności publicznej, o wartości każdej usługi co
najmniej 400.000,00 zł brutto.
W uzasadnieniu z dnia 20.03.2019r. zamawiający wskazał, że odstąpił od wezwania
Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, gdyż mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy
podlegała odrzuceniu. Wykonawca został wezwany do wyjaśnienia ceny oferty, na podstawie
zapisów rozdz. VI ust. 6 i ust. 8 ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający oceniając złożone
wyjaśnienia omyłkowo pominął załącznik nr 1 do wyjaśnień, gdzie Wykonawca szczegółowo
przedstawił kalkulację zawierającą składniki cenotwórcze wskazanych w ofercie stawek, a

także odniósł je do stawki roboczogodziny. Wobec powyższego należy stwierdzić, że oferta
nie podlega odrzucenia, zaś wykonawca dostatecznie wykazał, że nie zawiera ona rażąco
niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z Rozdz. V ust. 6 ogłoszenia, odstąpił od
wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W treści Rozdz. V ust. 6 ogłoszenia,
Zamawiający zastrzegł sobie prawo wezwania do uzupełnienia ww. dokumentów jedynie w
stosunku do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. Oferta Adrianex Sp. z o.o.
została sklasyfikowana na ostatnim miejscu we wstępnym rankingu ofert, gdyż otrzymała
jedynie 5 punktów w kryterium 3: „ilość wykonanych usług w instytucjach kultury”.
Wykonawca wskazał w wykazie łącznie 11 usług, z czego wykazał i udokumentował należyte
wykonanie 1 usługi spełniającej wymogi ogłoszenia; przy ocenie nie uwzględniono:
1) Usług z poz. 1, 4,6,7,8,9 wykazu – usługi nie zostały wykonane w instytucjach kultury,
2) usługi z poz. 2 wykazu - Muzeum Miasta Gdyni – wykonanej do dnia 5.01.2019r. załączone referencje z 30.04.2018r. nie mogą potwierdzać należytego wykonania usług po tej
dacie,
3) usługi z poz. 5 wykazu - Centrum Nauki Experyment – wykonanej do dnia 31.01.2018r.
Załączone referencje z 05.10.2017r. nie potwierdzać należytego wykonania usług po tej dacie.
4) usług z poz. 10 i 11 wykazu – nie załączono dokumentów potwierdzających należyte
wykonanie usługi.
Wobec powyższego Zamawiający podtrzymał decyzję z dnia 20.03.2019r. o wykluczeniu
wykonawcy z postępowania.
Zmiana uzasadnienia wykluczenia wykonawcy z postępowania nie ma wpływu na wynik
postępowania.
W pozostałym zakresie informacja o wyniku postępowania, przekazana wykonawcom w dniu
20.03.2019r nie ulega zmianie.

