
oznaczenie sprawy: ZA.271.17.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa Szpitala Miejskiego - Inżynier Kontraktu"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

eR GRUPA Sp. z o.o.
ul. Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice z ceną 2 779 800,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp",
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
"SIWZ".
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.07.2020 r. do godz. 09:00 zostało złożonych 8 ofert. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W dniu 07.07.2020 r. (nr kor. UM.619189.2020) Wykonawca złożył drogą elektroniczną oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu.
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 24.07.2020 r. (nr kor. UM.674196.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących
wyliczenia ceny oferty.
Pismem z dnia 28.07.2020 r. (nr kor. UM.690852.2020) Zamawiający poinformował Wykonawcę o tym, że termin do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny
oferty został przedłużony do dnia 03.08.2020 r.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 24.07.2020 r. (nr kor. UM.674196.2020) Wykonawca w dniu 03.08.2020 r. (nr kor. UM.713898.2020) złożył drogą
elektroniczną stosowne wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny oferty.
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 25.08.2020 r. (nr kor. UM.767081.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny oferty.
Na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 28.08.2020 r. (nr kor. UM.788692.2020) zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 25.08.2020 r. (nr kor. UM.767081.2020) Wykonawca w dniu 28.08.2020 r. (nr kor. UM.790208.2020) złożył drogą



elektroniczną stosowne dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny oferty.
W odpowiedzi na prośbę Zamawiającego z dnia 28.08.2020 r. (nr kor. UM.788692.2020) Wykonawca w dniu 03.09.2020 r. (nr kor. UM.805184.2020) złożył drogą
elektroniczną dokumenty dotyczące wyrażenia zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 i ust. 4 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 08.09.2020 r. (nr kor. UM.828757.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dotyczącego Wykonawcy eR GRUPA Sp. z o.o., ul. Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 08.09.2020 r. (nr kor. UM.828757.2020) Wykonawca w dniu 09.09.2020 r. (nr kor. UM.839479.2020) złożył drogą
elektroniczną stosowne wyjaśnienia w zakresie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dotyczącego Wykonawcy eR GRUPA Sp. z o.o., ul. Żelazna
17D/13, 40-851 Katowice.
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 11.09.2020 r. (nr kor. UM.844255.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia:
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt. 2);
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt. 3).
W wymienionym wezwaniu z dnia 11.09.2020 r. (nr kor. UM.844255.2020) Zamawiający poinformował Wykonawcę o pobraniu z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego aktualnego odpisu z KRS dotyczącego Wykonawcy - w oparciu o wskazany przez Wykonawcę w ofercie adres internetowy ogólnopolskiej bazy
danych https://ems.ms.gov.pl.
Ponadto w wymienionym wezwaniu z dnia 11.09.2020 r. (nr kor. UM.844255.2020) Zamawiający poinformował Wykonawcę, że następujący dokument, o którym mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt. 2) tiret czwarte ("odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej"), został załączony do oferty
złożonej przez Wykonawcę w dniu 06.07.2020 r.:
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczący wskazanego w ofercie podmiotu trzeciego, tj. Biuro Usług Architektonicznych "PROFIL" Sp. z o.o., ul. Przyjemna
14/1, 41-506 Chorzów.
W związku z powyższym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o potwierdzenie, czy informacje zawarte w wymienionym wyżej odpisie z Krajowego Rejestru
Sądowego (dotyczącym podmiotu trzeciego), który został załączony do oferty, są nadal aktualne - z zaznaczeniem, że jeżeli powyższy dokument nie jest aktualny, to
Zamawiający wzywa Wykonawcę do jego złożenia, zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wezwaniu z dnia 11.09.2020 r. (nr kor. UM.844255.2020).
W dniu 14.09.2020 r. (nr kor. UM.853364.2020) Wykonawca złożył drogą elektroniczną wniosek o wydłużenie terminu do złożenia dokumentów i oświadczeń
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 14.09.2020 r. (nr kor. UM.853364.2020) Zamawiający pismem z dnia 16.09.2020 r. (nr kor. UM.860879.2020)
poinformował Wykonawcę o tym, że termin do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu został przedłużony do dnia 28.09.2020 r.
W dniu 23.09.2020 r. (nr kor. UM.885081.2020) Wykonawca złożył drogą elektroniczną kolejny wniosek o wydłużenie terminu do złożenia dokumentów i oświadczeń
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 23.09.2020 r. (nr kor. UM.885081.2020) Zamawiający pismem z dnia 25.09.2020 r. (nr kor. UM.891362.2020)
poinformował Wykonawcę o tym, że nie wyraża zgody na zmianę terminu do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 11.09.2020 r. (nr kor. UM.844255.2020) Wykonawca w dniu 28.09.2020 r. (nr kor. UM.899783.2020,
UM.899843.2020, UM.899844.2020) złożył drogą elektroniczną dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W dniu 29.10.2020 r. (nr kor. UM.1031748.2020) Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty dotyczące wyrażenia zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 i ust. 4
ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 21.12.2020 r. (nr kor. UM.1246095.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
W dniu 28.12.2020 r. (nr kor. UM.1270246.2020) Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty dotyczące wyrażenia zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 i ust. 4



ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 21.12.2020 r. (nr kor. UM.1246095.2020) Wykonawca w dniu 29.12.2020 r. (nr kor. UM.1276751.2020) złożył drogą
elektroniczną stosowne wyjaśnienia dotyczące wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
W dniu 29.01.2021 r. (nr kor. UM.221063.2021) Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty dotyczące wyrażenia zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 i ust. 4
ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
W dniu 26.02.2021 r. (nr kor. UM.359828.2021) Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty dotyczące wyrażenia zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 i ust. 4
ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i znaczeniem:
- Cena - 60%
- Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit. a) SIWZ - 10%
- Doświadczenie zawodowe Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej w pozostałym zakresie, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit. d) SIWZ - 10%
- Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit. l) SIWZ - 10%
- Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit. n) SIWZ - 10%

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 83,14 pkt (43,14 pkt w kryterium "Cena", 10,00 pkt w kryterium "Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu
Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit. a) SIWZ", 10,00 pkt w kryterium "Doświadczenie zawodowe Projektanta branży
konstrukcyjno-budowlanej w pozostałym zakresie, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit. d) SIWZ", 10,00 pkt w kryterium "Doświadczenie zawodowe
Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit. l) SIWZ", 10,00 pkt w kryterium "Doświadczenie zawodowe
Inspektora nadzoru branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit. n) SIWZ"), jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i ustawą Prawo zamówień publicznych..

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  

Liczba pkt
w

kryterium
Cena

Liczba pkt
w kryterium

Doświadczenie
zawodowe

Kierownika Zespołu
Inżyniera

Kontraktu, o którym
mowa w Rozdziale
8 pkt. 3 ppkt. 2) lit.

a) SIWZ

Liczba pkt
w kryterium

Doświadczenie zawodowe
Projektanta branży

konstrukcyjno-budowlanej
w pozostałym zakresie,

o którym mowa w Rozdziale 8
pkt. 3 ppkt. 2) lit. d) SIWZ

Liczba pkt
w kryterium

Doświadczenie zawodowe
Inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno-budowlanej,

o którym mowa w Rozdziale 8
pkt. 3 ppkt. 2) lit. l) SIWZ

Liczba pkt
w kryterium

Doświadczenie
zawodowe
Inspektora

nadzoru branży
sanitarnej,

o którym mowa
w Rozdziale 8
pkt. 3 ppkt. 2)

lit. n) SIWZ

Łączna
punktacja

1.

eR GRUPA Sp. z o.o.
ul. Żelazna 17D/13,
40-851 Katowice

43,14 10,00 10,00 10,00 10,00 83,14

2.

Portico Project Management
Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
ul. Spokojna 5,
01-044 Warszawa

19,54 10,00 10,00 10,00 0,00 49,54



3.
SMCE EUROPE Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11/819,
80-890 Gdańsk

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571
Gdynia
adres korespondencyjny:
Biuro Białystok
ul. Przędzalniana 29,
15-688 Białystok

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Konsorcjum firm:
BBC Best Building Consultants
Sp. z o.o. sp.k.
Al. Jerozolimskie 155 lok. U3,
02-326 Warszawa
BBC Best Building Consultants.
Nadzory i doradztwo budowlane
Łukasz Zdziebłowski
ul. Gen. Bema 42A,
96-300 Żyrardów

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3,
01-248 Warszawa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. TPF Sp. z o.o.
ul. Annopol 22,
03-236 Warszawa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

p.o. Główny Specjalista

26-03-2021 r. Przemysław Wadejsza
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

26-03-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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