
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" 

 
 

SPROSTOWANIE 

 

W związku z omyłkowym podaniem punktacji przyznanej ofercie nr 2, złożonej w niniejszym 

postępowaniu przez Wykonawcę Inwestycje, Budownictwo, Handel "Inwest-Complex" Sp. z o.o.    

(ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice), w kryterium oceny ofert "Doświadczenie zawodowe 

Inspektora nadzoru branży elektrycznej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit. e) SIWZ" 

i tym samym łącznej punktacji przyznanej ofercie nr 2 – Zamawiający dokonuje sprostowania 

zawiadomienia o wynikach postępowania. Przedmiotowa poprawa omyłki nie ma wpływu na wybór 

najkorzystniejszej oferty. 

 
W imieniu Zamawiającego informuję, że zawiadomienie o wynikach postępowania opublikowane    
na stronie Zamawiającego w dniu 27.01.2021 r. podlega sprostowaniu. 
 
JEST: 

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 

 
 
 
POWINNO BYĆ: 

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 0,00 47,41 

 
 

Pozostała treść zawiadomienia o wynikach postępowania pozostaje bez zmian.  
 
 

p.o. Główny Specjalista 
  

01-02-2021 r.  Przemysław Wadejsza 
__________________________________ 

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie) 

       

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
 

01-02-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
 


