
oznaczenie sprawy: ZA.271.38.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

""Modernizacja obiektu - utworzenie placu naukowo sensorycznego przy Szkole
Podstawowej nr 32 w Gliwicach""

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

COLOR-SPORT S.C.
Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
Warszawska 299, 43-155 Bieruń z ceną 185 009,00 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 15.06.2020 r. do godz.: 10:00 wpłynęły cztery oferty. Zamawiający
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych 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 19.06.2020 r. (kor. nr UM.562452.2020) każdy ze wspólników Wykonawcy złożył oświadczenie o braku
przynależności do jakiejkolwiek 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.).
Zamawiający pismem z dnia 22.06.2020 r. (kor. nr UM.563651.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
Wykonawca złożył dokumenty (kor. nr UM.588750.2020 w dniu 29.06.2020 r.). Zamawiający dokonał oceny
złożonych dokumentów.
Zamawiający pismem z dnia 1.07.2020 r. (kor. nr UM.594583.2020) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu
robót budowlanych. Wykonawca w tym samym dniu (kor. nr UM.600470.2020) uzupełnił wykaz robót budowlanych.
W dniu 7.07.2020 r. (kor nr UM.620042.2020) Zamawiający zwrócił się do Wykonawców z prośbą o przedłużenie
terminu związania ofertą. Wykonawca w tym samym dniu kor. nr UM.621775.2020 wyraził zgodę na przedłużenie
terminu związania ofertą.
Następnie Zamawiający w dniu 9.07.2020 r. (kor. nr UM.626983.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień
dotyczących wykazu osób oraz do złożenia wyjaśnień wątpliwości Zamawiającego dotyczących podpisu
na formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą.
Wykonawca pismem z dnia 13.07.2020 r. (nr kor.UM.645372.2020) złożył drogą elektroniczną wyjaśnienia oraz
dołączył skan pełnomocnictwa, podpisanego elektronicznie przez jednego ze wspólników spółki cywilnej. W związku
z powyższym Zamawiający w dniu 16.07.2020 r. (kor. nr UM.653166.2020) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia
pełnomocnictwa. Natomiast złożone wyjaśnienia w zakresie wykazu osób Zamawiający uznał za wystarczające.
Wykonawca w dniu 20.07.2020 r. (kor. nr UM.669193.2020) uzupełnił oryginał pełnomocnictwa.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 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") i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 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.

COLOR-SPORT S.C.
Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
Warszawska 299,
43-155 Bieruń

60,00 40,00 100,00

2.

Konsorcjum firm:
BHPlay Maciej Mync
Spółdzielcza 27/2,
44-102 Gliwice
PPHU "Multi" Anna Wszelaczyńska
Żytnia 106,
44-141 Gliwice

56,84 40,00 96,84

3.
CELMAR Sp. z o.o.
Cyryla i Metodego 50,
41-909 Bytom

51,10 40,00 91,10

4. BAUGART SP. Z O.O.
Floriana 7,
44-190 Knurów

41,69 40,00 81,69

Podinspektor

29-07-2020 r. Anna Jasińska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

29-07-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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