
oznaczenie sprawy: ZA.271.34.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM" w Gliwicach przy ul.
Derkacza 10"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

FIRMA INŻYNIERSKA ALOG MGR INŻ. GERARD GOLA
UL. KOSMONAUTÓW 2, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE z ceną 2 677 788,54 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) (zwanej dalej ustawą Pzp) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. 03.06.2020 r. godz. 09:00 wpłynęło 5 ofert. Zamawiający przewidział
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - Firma Inżynierska
ALOG mgr inż. Gerard Gola nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca -
Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola w dniu 05.06.2020 r. (kor. UM.521288.2020) złożyła 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 ofertę
w niniejszym postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 05.06.2020 r. (kor. UM.513678.2020) zawiadomił
Wykonawcę o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej i pisarskiej w ofercie. Pismem z dnia 08.06.2020 r. (kor.
UM.521647.2020) Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów
i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ
pkt 3).
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w dniu 15.06.2020 r. korespondencją nr
UM.537947.2020 złożył dokumenty i oświadczenia (wydruk z CEIDG, zaświadczenie z Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego SA, wykaz robót budowlanych wraz z poświadczeniami wykonania robót oraz wykaz
osób).
Zamawiający dokonał oceny złożonych oświadczeń i dokumentów, uznając je za wystarczające i niebudzące
wątpliwości. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i ich znaczeniem:
- cena - 60%
-termin gwarancji i rękojmi - 40%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt (60,00 pkt w kryterium "cena" i 40,00 pkt w kryterium
"termin gwarancji i rękojmi"), 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

termin gwarancji
i rękojmi

Łączna
punktacja

1.
FIRMA INŻYNIERSKA ALOG MGR INŻ. GERARD GOLA 60,00 40,00 100,00



UL. KOSMONAUTÓW 2,
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

2.
PJM INVEST SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. WITOSA 66D,
25-561 KIELCE

51,20 40,00 91,20

3.

CEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ROMANA DMOWSKIEGO 33,
41-219 SOSNOWIEC

49,75 40,00 89,75

4.
ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALACYJNY ALFA WOJCIECH
CAPUTA W SPADKU
PLEBISCYTOWA 1,
44-100 GLIWICE

48,28 40,00 88,28

5.
DAN POL BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
UL. MURARSKA 28,
43-100 TYCHY

0,00 0,00 0,00

Inspektor

18-06-2020 r. Angelika Janczarek
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

18-06-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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