
oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

DROGOMAX sp. z o.o.
Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry z ceną 463 293,40 zł.

Uzasadnienie:
uzasadnienie prawne:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 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.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22.07.2020r. do godz. 10:00 złożono 7 ofert.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art.
24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonał oceny ofert.

Wykonawca w dniu 22.07.2010r. (nr kor. UM.670755.2020) złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 369 z poźn. zm.).

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający pismem z dnia 29.07.2020r. (nr kor.
UM.694817.2020) zawiadomił Wykonawcę o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający pismem z dnia 29.07.2020r. (nr kor.
UM.695531.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Zgodnie z  art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający pismem z dnia 26.08.2020r. (nr kor.
UM.772661.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca w wyznaczonych terminach odpowiednio pismem z dnia 12.08.2020r. (nr kor. UM.743874.2020) złożył
oraz pismem z dnia 26.08.2020r. (nr kor. UM.784168.2020) wyjaśnił wymagane dokumenty.

Złożone dokumenty potwierdzają brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60%,
- termin gwarancji i rękojmi - 40 %

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt (60 pkt w kryterium "cena"; 40 pkt w kryterium "termin
gwarancji i rękojmi"); jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą Prawo
zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.



Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  Liczba pkt
w kryterium cena

Liczba pkt
w kryterium

termin gwarancji i rękojmi

Łączna
punktacja

1.

DROGOMAX sp. z o.o.
Zagórska 133,
42-680 Tarnowskie Góry

60,00 40,00 100,00

2.
Bako Sport G. Baran R. Koziołek Spółka Jawna
Rapackiego 34,
42-520 Dąbrowa Górnicza

48,49 40,00 88,49

3.
PRUIM
Nad Bytomka 1,
44-100 Gliwice

42,65 40,00 82,65

4. "TIT BRUK" Tomasz Knopik
Tomaszowska 42/30/9,
26-420 Nowe Miasto

31,07 40,00 71,07

5. FIL-BUD Sp. z o.o.
Sikorskiego 115A,
44-103 Gliwice

0,00 0,00 0,00

6.
P.U.H. "DOMAX"
Arkadiusz Mika
Grabińska 8 ,
42-283 Boronów

0,00 0,00 0,00

7.
Zakład Robót Komunalnych
"BUD-KOM" sp. z o.o. sp. k.
Wojkowicka 29a,
41-250 Czeladź

0,00 0,00 0,00

Specjalista

28-08-2020 r. Krystyna Zajączkowska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

28-08-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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