
oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu samochodowego
realizowanego w ramach projektu pn.:"Mechanika najwyższych

lotów"współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (2)"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część nr 1 - Dostawa wyposażenia wulkanizacji

JADWIGA ZIĘBA PUH KLASABIZNES.COM
SANDOMIERSKA 161, 25-329 KIELCE z ceną 11 220,00 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 dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
W zakresie części nr 1 do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.11.2020 r. do godz. 8:30 zostały złożone dwie
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. Zamawiający w rozdziale 8. SIWZ nie przewidział szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
W dniu 18.11.2020 r. (nr kor. UM.1108273.2020) Wykonawca złożył drogą elektroniczną 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.
W dniu 2.12.2020 r. (nr kor. UM.1163066.2020) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał
Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt. 2). Zamawiający zaznaczył, że dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia, o których mowa wyżej, zostały załączone przez Wykonawcę do oferty złożonej w dniu 15.11.2020 r.
W związku z powyższym, Zamawiający poprosił o potwierdzenie czy informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach, o których mowa powyżej, są nadal aktualne. W przypadku braku aktualności danych, Zamawiający
wzywa Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń zawierających aktualne dane.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w dniu 2.12.2020 r. (nr kor. UM.1164565.2020) Wykonawca złożył
drogą elektroniczną odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający brak
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Ponadto,
Wykonawca potwierdził, że dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, które zostały
załączone do oferty w dniu 15.11.2020 r. są aktualne.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i znaczeniem:
- cena - 60%,
- okres gwarancji i rękojmi - 40%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 91,07 pkt (51,07 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.

Część nr 1 - Dostawa wyposażenia wulkanizacji
JADWIGA ZIĘBA PUH KLASABIZNES.COM
SANDOMIERSKA 161,
25-329 KIELCE

51,07 40,00 91,07

2.

Część nr 1 - Dostawa wyposażenia wulkanizacji
TIP-TOPOL SP. Z O.O.
KOSTRZYŃSKA 33,
62-010 POBIEDZISKA

60,00 16,00 76,00

Inspektor

09-12-2020 r. Grzegorz Stańczak
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

09-12-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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