
oznaczenie sprawy: ZA.271.19.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń parteru, II i III piętra w budynku
Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ADG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GÓRNOŚLĄSKA 7, 41-500 CHORZÓW z ceną 1 131 434,20 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 dalej "SIWZ".

Uzasadnienie faktyczne
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.11.2020 r. do godz. 9:00 zostało złożonych 5 ofert. 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.
W dniu 26.11.2020 r. (nr kor. UM.1140809.2020) Wykonawca złożył w siedzibie Zamawiającego (w postaci
papierowej) oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu.
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 27.11.2020 r. (nr kor. UM.1135859.2020)
wezwał Wykonawcę do złożenia:
1) dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ
pkt 2);
2) dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 11 SIWZ pkt 3);
3) dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 4).
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w dniu 3.12.2020 r. (nr kor. UM.1170174.2020) Wykonawca dostarczył
do siedziby Zamawiającego (w postaci papierowej) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Po dokonaniu badania i oceny złożonych dokumentów, Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie złożył opisu
technicznego oferowanych urządzeń wentylacji (karty katalogowe), o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 4).
W związku z powyższym, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 8.12.2020 r. (nr kor.
UM.1188787.2020) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia opisu technicznego oferowanych urządzeń wentylacji (kart
katalogowych), o których mowa w rozdziale 11. SIWZ pkt 4).
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w dniu 10.12.2020 r. (nr kor. UM.1201626.2020) Wykonawca uzupełnił
drogą elektroniczną, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, opis techniczny (karty
katalogowe) urządzeń wentylacji.
Po dokonaniu badania i oceny złożonych dokumentów i oświadczeń Zamawiający stwierdził, że Wykonawca
potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i znaczeniem:
- cena - 60%,
- okres gwarancji i rękojmi - 40%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt (60 pkt w kryterium "cena", 40 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.

ADG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GÓRNOŚLĄSKA 7,
41-500 CHORZÓW

60,00 40,00 100,00

2.
AIRCO SP. Z O.O.
OFICERSKA 4,
43-143 LĘDZINY

52,94 40,00 92,94

3.
ZECHIK SPÓŁKA Z O.O.
KRAKOWSKA 259,
32-080 ZABIERZÓW

45,50 40,00 85,50

4. PWP INŻYNIERIA SP. Z O.O.
KATOWICKA 60,
41-400 MYSŁOWICE

44,55 40,00 84,55

5.
FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWA MABAPA PIOTR CHUDOBA
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 427,
44-151 GLIWICE

42,43 40,00 82,43

Inspektor

18-12-2020 r. Grzegorz Stańczak
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

18-12-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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