
oznaczenie sprawy: ZA.271.61.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej w Gliwicach"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

EUROTECH SP. Z O.O.
HAGERA 41, 41-800 ZABRZE z ceną 295 961,99 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.) (dalej ustawy Pzp) na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.09.2020 r. do godz.: 9:00 złożono 6 ofert i jedną zmianę do oferty.
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24
aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. Wykonawca w dniu 16.09.2020 r. złożył oświadczenie o braku
przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów. Zamawiający w dniu 28.09.2020 r. wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie
wykluczeniu. Złożone przez Wykonawcę w dniu 29.09.2020 r. dokumenty potwierdziły spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60%,
- doświadczenie kierownika budowy (branża drogowa) - 40%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt. (60 punktów w kryterium "cena"; 40 pkt
w kryterium "doświadczenie kierownika budowy (branża drogowa)") i jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą
Pzp.

.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

doświadczenie kierownika
budowy (branża drogowa)

Łączna
punktacja

1.

EUROTECH SP. Z O.O.
HAGERA 41,
41-800 ZABRZE

60,00 40,00 100,00

2.

KONSERWACJA URZĄDZEŃ
WODNO-MELIORACYJNYCH, KANALIZACJA
ŚCIEKOWA STANISŁAW KONESZKO
MŁYŃSKA 28,
KOZŁÓW k. GLIWIC 44-153 SOŚNICOWICE

55,53 40,00 95,53

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
TRANS-REM SP. Z O. O.
TORUŃSKA 1,
44-122 GLIWICE

51,87 40,00 91,87

4. FIL-BUD SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 115A,
44-103 GLIWICE

47,87 40,00 87,87



5.
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW
ULIC I MOSTÓW S.A.
NAD BYTOMKĄ 1,
44-100 GLIWICE

37,37 40,00 77,37

6. P.H.U. "KWABUD" MIROSŁAW WYSOPAL
MARCINA STRZODY 2,
44-100 GLIWICE

0,00 0,00 0,00

Inspektor

07-10-2020 r. Patrycja Kandyba
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

07-10-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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