
oznaczenie sprawy: ZA.271.93.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz
z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych

w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 (2)
"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część nr 1: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz
z instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ulicy
Sopockiej 2"

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
MABAPA PIOTR CHUDOBA
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 427, 44-151 GLIWICE z ceną 818 949,86 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 wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.01.2021 r. do godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający przewidział
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny oferty.

Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - Firma
Produkcyjno-Handlowo-Usługowa MABAPA Piotr Chudoba nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

Wykonawca pismem nr UM.99874.2021 z dnia 18.01.2021r. złożył oświadczenie o braku przynależności
do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) w formie pisemnej podpisane przez Piotra Chudobę.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 03.02.2021r. (nr kor. UM.244265.2021) zwrócił
się do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni
w przedmiotowym postepowaniu. Wykonawca Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa MABAPA Piotr Chudoba
wyrazi ł  zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni (pismo z dnia 05.02.2021r. nr kor.
UM.261669.2021).

Pismem z dnia 08.04.2021r. (nr kor. UM. UM.502235.2021) Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia
oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia.

Wykonawca przedłużył samodzielnie termin związania ofertą o kolejne 30 dni (pismo z dnia 10.04.2021r. nr kor.
UM.508978.2021). Następnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył oświadczenia
i dokumenty (nr kor. UM.522680.2021, data wpływu: 14.04.2021 r.).

Zamawiający dokonał oceny złożonych oświadczeń i dokumentów i stwierdził konieczność wezwania wykonawcy
do uzupełnienia wykazu osób, o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ w zakresie wymaganym w rozdziale 9 pkt 3 ppkt
2) lit. d) SIWZ.
Zgodnie z rozdzialem 9 pkt 3 ppkt 2) lit. d) SIWZ, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub
będą dysponować co najmniej:
"d) jedną (1) osobą posiadającą - potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego



zgodnie z treścią art. 136 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - kwalifikacje
do instalowania systemów fotowoltaicznych i instalowania pomp ciepła
lub
2 osobami posiadającymi - potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie
z treścią art. 136 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - kwalifikacje do instalowania
systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, w tym: jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje do instalowania systemów
fotowoltaicznych i jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje do instalowania pomp ciepła.
Wymóg posiadania certyfikatu dotyczy wszystkich pracowników wykonawcy, którzy na rzecz wykonawcy będą
realizowali przedmiot zamówienia w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych i instalacji pomp ciepła.".

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złożył wykaz osób, w którym dla osoby wskazanej
w pozycji "instalowanie systemów fotowoltaicznych" oraz pozycji "instalowanie pomp ciepła" wskazał certyfikat
w zakresie słonecznych systemów grzewczych. Wykonawca nie potwierdził więc, że wskazana osoba posiada
kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych i instalowania pomp ciepła. Z powyższego wynikało, że
wykonawca nie dysponuje lub nie będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje do instalowania systemów
fotowoltaicznych oraz kwalifikacje do instalowania pomp ciepła potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez
Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z treścią art. 136 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii.

Pismem z dnia 16.04.2021r. (kor. UM.528940.2021) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wykazu osób w zakresie wymaganym w rozdziale 9
pkt 3 ppkt 2) lit. d) SIWZ. Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (kor.
UM.550217.2021, data wpływu: 21.04.2021 r.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: - cena - 60%, - okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane - 30%, - okres gwarancji (gwarancja produktowa) i rękojmi na zamontowane panele fotowoltaiczne - 10%.
Wybrana oferta uzyskała 92,50 pkt (60,00 pkt w kryterium "cena", 22,50 pkt w kryterium "okres gwarancji i rękojmi
na wykonane roboty budowlane" i 10,00 pkt w kryterium "okres gwarancji (gwarancja produktowa) i rękojmi
na zamontowane panele fotowoltaiczne"), jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Część nr 2: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz
z instalacją paneli fotowoltaicznych w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy
ulicy Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29"
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
MABAPA PIOTR CHUDOBA
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 427, 44-151 GLIWICE z ceną 536 483,41 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 wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.01.2021 r. do godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający przewidział
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny oferty.

Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - Firma
Produkcyjno-Handlowo-Usługowa MABAPA Piotr Chudoba nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

Wykonawca pismem nr UM.99874.2021 z dnia 18.01.2021r. złożył oświadczenie o braku przynależności
do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) w formie pisemnej podpisane przez Piotra Chudobę.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 03.02.2021r. (nr kor. UM.244265.2021) zwrócił
się do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni
w przedmiotowym postepowaniu. Wykonawca Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa MABAPA Piotr Chudoba
wyrazi ł  zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni (pismo z dnia 05.02.2021r. nr kor.
UM.261669.2021).



Pismem z dnia 08.04.2021r. (nr kor. UM. UM.502235.2021) Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia
oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia.

Wykonawca przedłużył samodzielnie termin związania ofertą o kolejne 30 dni (pismo z dnia 10.04.2021r. nr kor.
UM.508978.2021). Następnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył oświadczenia
i dokumenty (nr kor. UM.522680.2021, data wpływu: 14.04.2021 r.).

Zamawiający dokonał oceny złożonych oświadczeń i dokumentów i stwierdził konieczność wezwania wykonawcy
do uzupełnienia wykazu osób, o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ w zakresie wymaganym w rozdziale 9 pkt 3 ppkt
2) lit. d) SIWZ.
Zgodnie z rozdzialem 9 pkt 3 ppkt 2) lit. d) SIWZ, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub
będą dysponować co najmniej:
"d) jedną (1) osobą posiadającą - potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego
zgodnie z treścią art. 136 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - kwalifikacje
do instalowania systemów fotowoltaicznych i instalowania pomp ciepła
lub
2 osobami posiadającymi - potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie
z treścią art. 136 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - kwalifikacje do instalowania
systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, w tym: jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje do instalowania systemów
fotowoltaicznych i jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje do instalowania pomp ciepła.
Wymóg posiadania certyfikatu dotyczy wszystkich pracowników wykonawcy, którzy na rzecz wykonawcy będą
realizowali przedmiot zamówienia w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych i instalacji pomp ciepła.".

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złożył wykaz osób, w którym dla osoby wskazanej
w pozycji "instalowanie systemów fotowoltaicznych" oraz pozycji "instalowanie pomp ciepła" wskazał certyfikat
w zakresie słonecznych systemów grzewczych. Wykonawca nie potwierdził więc, że wskazana osoba posiada
kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych i instalowania pomp ciepła. Z powyższego wynikało, że
wykonawca nie dysponuje lub nie będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje do instalowania systemów
fotowoltaicznych oraz kwalifikacje do instalowania pomp ciepła potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez
Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z treścią art. 136 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii.

Pismem z dnia 16.04.2021r. (kor. UM.528940.2021) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wykazu osób w zakresie wymaganym w rozdziale 9
pkt 3 ppkt 2) lit. d) SIWZ. Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (kor.
UM.550217.2021, data wpływu: 21.04.2021 r.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: - cena - 60%, - okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane - 30%, - okres gwarancji (gwarancja produktowa) i rękojmi na zamontowane panele fotowoltaiczne - 10%.
Wybrana oferta uzyskała 92,50 pkt (60,00 pkt w kryterium "cena", 22,50 pkt w kryterium "okres gwarancji i rękojmi
na wykonane roboty budowlane" i 10,00 pkt w kryterium "okres gwarancji (gwarancja produktowa) i rękojmi
na zamontowane panele fotowoltaiczne"), 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

na wykonane
roboty

budowlane

Liczba pkt
w kryterium

okres gwarancji
(gwarancja

produktowa)
i rękojmi

na zamontowane
panele

fotowoltaiczne

Łączna
punktacja

1.
FIRMA
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
MABAPA PIOTR CHUDOBA

60,00 22,50 10,00 92,50



IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 427,
44-151 GLIWICE

2.
P. H.U. TOMAX TOMASZ BERTOLIN
FREDRY 2,
44-100 GLIWICE

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

Główny Specjalista

29-04-2021 r. Marta Bogdańska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

29-04-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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