
oznaczenie sprawy: ZA.271.52.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A.
NAD BYTOMKĄ 1, 44-100 GLIWICE z ceną 1 273 050,00 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 poz. 1843
z późn. zm.) (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. do dnia 17.06.2020 r. do godz. 09:00 wpłynęły 3 oferty. Zamawiający przewidział
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert. Zamawiający zbadał, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Wykonawca firma Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. dnia 18.06.2020 r (kor.
UM.557011.2020) złożył 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 2018 r. poz. 798 z póz. zm.) z pozostałymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Dnia 10.07.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę
do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (kor. UM.614097.2020). Wykonawca
w dniu 15.07.2020 r. złożył dokumenty (kor. UM.652997.2020). Dnia 13.07.2020 r. Zamawiający skierował
do wykonawcy prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (kor. UM.637285.2020).
Wykonawca dnia 15.07.2020 r. wyraził zgodę na przedłużenie okresu związania ofertą o 60 dni (kor.
UM.651210.2020). W dniu 28.07.2020 r. (kor. UM.671883.2020) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu osób. Wykonawca
do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w dniu 31.07.2020 r. (kor. UM.710188.2020) uzupełnił dokument
potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz osób. Zamawiający dokonał oceny złożonego
dokumentu, uznając go za wystarczający i niebudzący wątpliwości. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena - 60%
Okres okres gwarancji i rękojmi - 40 %
Wybrana oferta uzyskała 100 punktów (60,00 pkt "cena" oraz 40,00 pkt "okres 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

okres gwarancji
i rękojmi

Łączna
punktacja

1.

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

60,00 40,00 100,00

2. KAPIBARA SP. Z O. O. SP. K.
FLORIANA 7,
44-190 KNURÓW

55,68 40,00 95,68



3.
JS INVEST JACEK SIELAŃCZYK
CHORZOWSKA 44B,
44-100 GLIWICE

0,00 0,00 0,00

Inspektor

05-08-2020 r. Angelika Janczarek
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

05-08-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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