
oznaczenie sprawy: ZA.271.95.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie
24 miesięcy"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.
Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska z ceną 237 181,48 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 zwanej dalej SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.12.2020 r. do godz. 9:00, zostały złożone 3 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 firma Dabex Kołodziej i Jęczmionka Sp.
z o.o. której oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
W dniu 28.12.2020 r. (kor. UM.1271263.2020) Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego oświadczenie
o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) oraz o braku przynależności do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369
z późn. zm.) z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 26 ust.
2 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 29.12.2020 r. (nr kor. UM.1271900.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia:
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2),
- dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 4) tj. kart katalogowych lub kart produktów dla przedmiotu opisanego w poz.
4, 5, 6, 7, 10, 11 formularza cenowego oraz próbki produktów opisanych w poz. 7 i 10 formularza cenowego.
Dodatkowo, w związku z faktem, że Wykonawca dołączył odpis z Krajowego Rejestru Sądowego do złożonej w dniu
17.12.2020 r. oferty, Zamawiający zwrócił się o potwierdzenie, że informacje zawarte w odpisie są nadal aktualne. W 
dniu 05.01.2021 r. (nr kor. UM.10178.2021) Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego wymagane
wezwaniem dokumenty i oświadczenia. W dniu 08.01.2021 r. Zamawiający przeprowadził badanie złożonych przez
Wykonawcę próbek produktów opisanych w poz. 7 i 10 formularza cenowego. Po przeprowadzeniu badania
Zamawiający stwierdził, że przekazane próbki spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ - nie powodują
zacięcia się (blokady) dozowników, równo się odcinają, nie marszczą się i nie strzępią. W dniu 11.01.2021 r. (kor.
UM.29569.2021) Zamawiający przesłał do Wykonawcy prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą o 30 dni. Wykonawca tego samego dnia wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni (kor.
UM. 31906.2021). W dniu 13.01.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę
(kor. UM. 34754.2021) do uzupełnienia następujących dokumentów: kart katalogowych lub kart produktów dla
przedmiotu opisanego w poz. 5, 7, 10, 11 formularza cenowego. W dniu 14.01.2021 r. i 18.01.2021 r. Wykonawca
uzupełnił wymagane wezwaniem dokumenty (kor. UM.53264.2021 i UM.97509.2021).
Zamawiający ocenił, że Wykonawca firma Dabex Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o. spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:
- cena - 80%,
- czas dostawy - 20%.
Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów - 100,00 pkt (80,00 pkt w kryterium "cena", 20,00 pkt w kryterium
"czas dostawy"), 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

czas dostawy

Łączna
punktacja

1.

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.
Żelazna 4,
41-709 Ruda Śląska

80,00 20,00 100,00

2.
FLESZ SP. Z O.O.
CIEŚLEWSKICH 25F,
03-017 WARSZAWA

76,11 20,00 96,11

3.
Agapit Sp. z o.o. Sp. K.
Marii Zientary-Malewskiej 26,
10-302 Olsztyn

75,18 20,00 95,18

Podinspektor

21-01-2021 r. Iga Hamerska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

21-01-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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