
oznaczenie sprawy: ZA.271.69.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gliwice"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część 1 (I)

P.P.H.U. AKWA J. Biskup, S. Owczarek sp. j.
ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-800 ZABRZE z ceną 19 154 680,00 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. Zamawiający dokonał oceny oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 19.10.2020 r. do godz. 09:00 na część I zamówienia wpłynęły 2 oferty.
1. Wykonawca pismem z dnia 20.10.2020 r. (nr kor. UM.982096.2020) złożył oświadczenie o braku przynależności
do jakiejkolwiek grupy kapitałowej oraz braku przynależności do grupy kapitałowej z pozostałymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z pózn. zm.).
2. 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 pózn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 28.10.2018 r. (nr kor. UM.1020179.2020) wezwał Wykonawcę
do złożenia:
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
pkt 2),
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt 3).
W te rmin ie  wyznaczonym przez  Zamawia jącego ,  Wykonawca p ismem z  dn ia  04 .11 .2020  r .  (n r
kor.UM.1054664.2020) złożył dokumenty, które potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60%,
- okres gwarancji i rękojmi- 40 pkt,
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt (60 pkt - w kryterium "cena" , 40,00 pkt -w kryterium
"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.

P.P.H.U. AKWA J. Biskup, S. Owczarek sp. j.
ul. Ignacego Paderewskiego 21,
41-800 ZABRZE

60,00 40,00 100,00

2.
BLEJKAN S.A.
ul. TRANSPORTOWA 25,
70-715 SZCZECIN

0,00 0,00 0,00

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

15-12-2020 r. Danuta Barańska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

15-12-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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