Poznań, 3 listopada 2020 r.

l.dz. 4425/PIM/11/20/DK/2018-175

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA
UL. ŚW. WAWRZYŃCA W POZNANIU” - numer ref. PIM/07/20/ZP45/2018-175.

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje,
że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
kontakt: kalkulacjapoznan@strabag.com
– oferta z:
 ceną brutto: 39 932 602,34 zł;
 doświadczeniem Kierownika budowy: zgodnym z wymaganiami SIWZ
 doświadczeniem Kierownika robót drogowych: zgodnym z wymaganiami SIWZ
 doświadczeniem Kierownika robót sanitarnych (zakres sieci sanitarnej): zgodnym
z wymaganiami SIWZ

UWAGA: w prowadzonym postępowaniu Zamawiający skorzystał z przewidzianej
w ogłoszeniu o zamówieniu (DZ.U. U.E. – ogłoszenie nr 2020/S 157-380890 z dnia
14 sierpnia 2020r.) możliwości zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w
art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – odpowiedni zapis znalazł się w sekcji
VI.3) ppkt. 5 ogłoszenia o zamówieniu „5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania
w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych”. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 „Zamawiający może,
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać
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oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
lub w ogłoszeniu o zamówieniu”.

II. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIACH OCENY OFERT
Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria:
a) cena (C) - waga 60 %,
b) doświadczenie Kierownika budowy (DKB) – waga 20%,
c) doświadczenie Kierownika robót drogowych (DKRD) – waga 10%,
d) doświadczenie Kierownika robót sanitarnych (DKRS) – zakres sieci sanitarnej – waga
10%,
następująco:
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STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
kontakt:
kalkulacjapoznan@strabag.
com
punkty łącznie: 100,00

w tym
zakres MP:
30 705 598,65
zakres AQ:
9 227 003,69

1
minimum 400m
(10,00)

(60,00)

1
/
2

Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie
zamówienia:
TORMEL Sp. z o.o.
ul. Przemyska 5
61-324 Poznań
WUPRINŻ S.A.
ul. Straży Ludowej 35
60-465 Poznań
kontakt:
biuro@tormel.pl

44 483 771,78
w tym
zakres MP:
36 952 845,02
zakres AQ:
7 530 936,76

1
minimum 400m
(10,00)

(53,86)
punkty łącznie: 93,86
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III. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nie może zostać
zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
(zawiadomienie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) lub w terminie
krótszym niż 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie
przesłane w inny sposób).

IV. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
Działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wnosi o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą o 30 dni.
Zgodnie z treścią art. 85 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „przedłużenie terminu
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza”.
Oświadczenie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą (wraz z przedłużeniem
/ wniesieniem nowego wadium w przypadku oferty najkorzystniejszej) należy przekazać
Zamawiającemu do dnia 16 listopada 2020 r.

Signed by /
Podpisano przez:
Bartosz
Lewandowski
Date / Data: 202011-03 12:45

Otrzymują:
1. Wykonawcy w postępowaniu
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego
3. a/a
Sprawę prowadzi / pismo sporządził: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zam. publicznych tel. 61 884 20 16,
e-mail: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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