
oznaczenie sprawy: ZA.271.60.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Termomodernizacja budynku przy ul. Konstantego Damrota 10B - opracowanie
dokumentacji projektowej (3)"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

TWOIarchitekci
Michalina Kluger
Marcin Chmurczyk S.C.
ul. Mikołowska 73, 44-203 Rybnik z ceną 44 649,00 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.) (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. 09.07.2020 r. godz. 09:00 wpłynęło 6 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 - TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin
Chmurczyk S.C., nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w dniu
14.07.2020 r. korespondencją nr UM.642060.2020 złożył oświadczenia wspólników spółki cywilnej 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.) oraz braku przynależności do grupy kapitałowej
z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Zamawiający w dniu 22.07.2020 r.
korespondencją nr UM.672585.2020 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnienie
warunków udziału w postępowaniu tj. zobowiązania podmiotu trzeciego firmy Pumart Sp. z o.o. na której
zdolnościach (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) polega Wykonawca. Złożony przez
Wykonawcę wraz z ofertą dokument nie został dołączony w oryginale. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, w dniu 24.07.2020 r. korespondencją nr UM.680773.2020 uzupełnił dokument potwierdzający
spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. zobowiązanie podmiotu trzeciego. Zamawiający dokonał oceny
uzupełnionego dokumentu, uznając go za wystarczający i niebudzący wątpliwości. W związku z powyższym
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 28.07.2020 r. korespondencją nr UM.689971.2020
wezwał Wykonawcę (TWOIarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk S.C.) do złożenia dokumentów
i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale
10 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 3). Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w dniu
31.07.2020 r. korespondencją nr UM.703664.2020 oraz UM.704836.2020 złożył:
a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników spółki oraz wydruk
z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu trzeciego,
b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wykaz usług wraz
z referencjami 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%
- doświadczenie zawodowe Projektanta w specjalności architektonicznej, o którym mowa w pkt 8.3.2) lit. a) SIWZ -
20%
- doświadczenie zawodowe osoby sporządzającej audyt energetyczny, o którym mowa w pkt 8.3.2) lit. f) SIWZ - 20%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 89,09 pkt (49,09 pkt w kryterium "cena", 20,00 pkt w kryterium
"doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności architektonicznej" oraz 20,00 pkt w kryterium "doświadczenie
zawodowe osoby sporządzającej audyt energetyczny"), 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
Projektanta w specjalności
architektonicznej, o którym

mowa w pkt 8.3.2) lit. a) SIWZ

Liczba pkt
w kryterium

doświadczenie zawodowe
osoby sporządzającej audyt

energetyczny, o którym
mowa w pkt 8.3.2) lit. f)

SIWZ

Łączna
punktacja

1.

TWOIarchitekci
Michalina Kluger
Marcin Chmurczyk S.C.
ul. Mikołowska 73,
44-203 Rybnik

49,09 20,00 20,00 89,09

2.

Przedsiębiorstwo
Usługowo
Produkcyjne UTEX
Sp. z o.o.
ul. Strzeleckiego 27,
44-105 Gliwice

46,29 20,00 20,00 86,29

3.

PRACOWNIA
PROJEKTOWA K-ART
PIOTR LUDWIG
DASZYŃSKIEGO 193,
44-100 GLIWICE

46,29 20,00 20,00 86,29

4.

Biuro Projektowe
ARCHI-PLAN Marcin
Chryczyk
Lubańskie 19,
34-452 Ochotnica
Dolna

60,00 0,00 20,00 80,00

5.

AMBIENT Studio
Projektowe Piotr Gara
Bartosza Głowackiego
5j,
44-100 Gliwice

28,13 20,00 20,00 68,13

6.
MARCIN MARZEC
INSTAL-TECH
ul. Nowohucka 92A/15,
30-728 Kraków

24,08 20,00 20,00 64,08

Inspektor

04-08-2020 r. Angelika Janczarek
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

04-08-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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