
oznaczenie sprawy: ZA.271.44.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego
na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach "

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

INWESTYCJE BUDOWNICTWO HANDEL INWEST-COMPLEX SP. Z O. O.
GÓRY CHEŁMSKIEJ 15, 44-100 GLIWICE z ceną 327 180,00 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.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 23.07.2020 r. do godz. 09:00 wpłynęły 3 oferty. Zamawiający przewidział
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny oferty.

Wraz z ofertą Wykonawca 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.) - kor. UM.671718.2020 z dnia 22.07.2020 r.)

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający pismem
z dnia 24.07.2020 r. (nr kor. UM.681680.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny oferty, która jest niższa o co najmniej 30% od  wartości zamówienia powiększonej
o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
pzp oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca pismem znak: DOZ/EW/189/0-39/144/2020 z dnia
27.07.2020 r. (nr kor. UM.689564.2020 z dnia 28.07.2020 r.) złożył wyjaśnienia, które Zamawiający uznał za
niewystarczające.
W związku z powyższym na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający pismem
z dnia 20.08.2020 r. (nr kor. UM.765284.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących
wyliczenia ceny oferty.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca pismem znak: DOZ/E/221/0-39/170/2020 z dnia
24.08.2020 r. (nr kor. UM.772605.2020) złożył wyjaśnienia, które Zamawiający uznał za wystarczające.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 28.08.2020 r. (nr kor. UM.786828.2020) wezwał Wykonawcę
do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca pismem znak: DOZ/EW/230/0-39/174/2020 z dnia
01.09.2020 r. (nr kor. UM.795890.2020) złożył dokumenty, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia



z postępowania oraz potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający pismem z dnia 14.09.2020 r. (nr kor. UM.850763.2020) zwrócił się z prośbą
do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą w przedmiotowym
postępowaniu.
W odpowiedzi na prośbę Zamawiającego, Wykonawca pismem nr DOZ/EW/252/0-39/194/2020 z dnia 15.09.2020 r.
(nr kor. UM.854444.2020) oświadczył, iż wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni
i jednocześnie przedłuża okres ważności wadium (wniesione w pieniądzu) na przedłużony okres związania ofertą.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60%,
- doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - 20 pkt,
- doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży hydrotechnicznej - 20 pkt

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 90 pkt (60 pkt - w kryterium "cena" , 20,00 pkt - w kryterium
"doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej", 10,00 pkt - w kryterium
"doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży hydrotechnicznej" - 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
Inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno-budowlanej

Liczba pkt
w kryterium

doświadczenie
zawodowe Inspektora

nadzoru branży
hydrotechnicznej

Łączna
punktacja

1.

INWESTYCJE
BUDOWNICTWO HANDEL
INWEST-COMPLEX SP. Z
O. O.
GÓRY CHEŁMSKIEJ 15,
44-100 GLIWICE

60,00 20,00 10,00 90,00

2.

ENVI KONSULTING Marek
Gazda
Jana Brzechwy 3,
49-305 BRZEG

14,41 20,00 0,00 34,41

3.
JALPOL Sp. z o.o.
TEATRALNA 9/802,
41-200 SOSNOWIEC

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

Specjalista ds. zamówień Publicznych

29-09-2020 r. Danuta Barańska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

29-09-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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