
oznaczenie sprawy: ZA.271.66.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inżynier Kontraktu"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Inwestycje, Budownictwo, Handel "Inwest-Complex" Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice z ceną 415 467,95 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 dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dlaej
"SIWZ".
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.11.2020 r. do godz. 09:00 zostały złożone 4 oferty. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 20.11.2020 r. (nr kor. UM.1099857.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących
wyliczenia ceny oferty.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w dniu 25.11.2020 r. (nr kor. UM.1134074.2020) Wykonawca złożył drogą elektroniczną stosowne wyjaśnienia dotyczące
wyliczenia ceny oferty.
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 30.11.2020 r. (nr kor. UM.1153745.2020) zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni w przedmiotowym postępowaniu.
W odpowiedzi na prośbę Zamawiającego w dniu 01.12.2020 r. (nr kor. UM.1159337.2020) Wykonawca poinformował Zamawiającego drogą elektroniczną o wyrażeniu
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni w przedmiotowym postępowaniu
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 11.12.2020 r. (nr kor. UM.1195542.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny oferty.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w dniu 15.12.2020 r. (nr kor. UM.1221796.2020) Wykonawca złożył drogą elektroniczną stosowne dodatkowe wyjaśnienia
dotyczące wyliczenia ceny oferty.
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 21.12.2020 r. (nr kor. UM.1230582.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów
i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt. 3).
W wymienionym wezwaniu z dnia 21.12.2020 r. (nr kor. UM.1230582.2020) Zamawiający poinformował Wykonawcę o pobraniu wydruku informacji odpowiadającej



odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, która dotyczy Wykonawcy - w oparciu o wskazany przez Wykonawcę w ofercie adres
internetowy ogólnopolskiej bazy danych https://ems.ms.gov.pl.
Ponadto w wymienionym piśmie z dnia 21.12.2020 r. (nr kor. UM.1230582.2020) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę
do uzupełnienia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ) w zakresie
podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy pod treścią oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12)-23) oraz ust. 5 ustawy Pzp.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w dniu 22.12.2020 r. (nr kor. UM.1254549.2020) Wykonawca złożył drogą elektroniczną stosowny dokument zawierający
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ), uzupełniony o podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz ust. 5
ustawy Pzp.
Ponadto w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 21.12.2020 r. (nr kor. UM.1230582.2020) Wykonawca w dniu 28.12.2020 r. (nr kor. UM.1272571.2020)
złożył drogą elektroniczną dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt. 3).
Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 05.01.2021 r. (nr kor. UM.7386.2021) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w dniu 07.01.2021 r. (nr kor. UM.16603.2021) Wykonawca złożył drogą elektroniczną stosowne wyjaśnienia dotyczące
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 20.01.2021 r. (nr kor. UM.116305.2021) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w dniu 21.01.2021 r. (nr kor. UM.163441.2021) Wykonawca złożył drogą elektroniczną stosowne wyjaśnienia dotyczące
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia..

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, o którym
mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit.

b) SIWZ

Liczba pkt
w kryterium

Doświadczenie zawodowe
Inspektora nadzoru branży
sanitarnej, o którym mowa
w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt.

2) lit. d) SIWZ

Liczba pkt
w kryterium

Doświadczenie zawodowe
Inspektora nadzoru branży

elektrycznej, o którym
mowa w Rozdziale 8 pkt. 3

ppkt. 2) lit. e) SIWZ

Łączna
punktacja

1.

Inwestycje, Budownictwo, Handel
"Inwest-Complex" Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15,
44-100 Gliwice

17,41 20,00 10,00 10,00 57,41

2.
FB "JACH" Artur Chabrowski
ul. Dębowa 77A/7,
40-109 Katowice

6,75 20,00 10,00 10,00 46,75

3. Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. J. i F. Białych 5,
44-200 Rybnik

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



4.

Przedsiębiorstwo
Projektowo-Usługowo-Hanlowe
"PK" Patryk Kawa
ul. Leśna 28B,
47-244 Lubieszów

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

p.o. Główny Specjalista

27-01-2021 r. Przemysław Wadejsza
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

27-01-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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