



Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach następujących umów:
umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0035/16-00 Projektu „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej
nr 92 w Poznaniu” POIS.04.02.00-00-0035/16 w ramach działania 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich
leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, oś priorytetowa IV: Infrastruktura
drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0039/16-00 Projektu „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w
Poznaniu” nr POIS.06.01.00-00-0039/16, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś
priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 3 września 2018 r.
l.dz. 3537/PIM/08/18/ZP/2016-71
Dotyczy: Rozstrzygnięcia w postępowaniu pn. „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak
do Naramowic w Poznaniu" oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa
Naramowicka”, postępowanie numer PIM/05/18/ZP44/2016-71.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą
ofertę uznana została oferta nr 1 złożona przez: Wykonawców występujących wspólnie:
Gülermak Ağir Sanayi Înşaat ve Taahhüt A.Ş. z siedzibą w Ankarze (Turcja) Konya
Devletyolu, 23. Km, no. 111 Gőlbaşi – Ankara oraz Mosty Łódź S.A. ul. Bratysławska 52, 94112 Łódź oraz Gülermak sp. z o.o. ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa,
– oferta z:


ceną brutto: 379.956.682,31 zł.



okresem rękojmi / gwarancji – 96 miesięcy



skróceniem terminów wykonania zgodnie z SIWZ - odcinki II, VI (łącznie) w części A: o 3
miesiące - odcinki III, IV, V (łącznie) w części A – tramwaj: o 3 miesiące,



dodatkowym doświadczeniem Kierownika Budowy – 0 prac

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11, fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000503225
REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitał zakładowy 4 100 000 zł
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II. Punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny ofert:
Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria:
a) cena (C) - waga 60 %
b) okres gwarancji i rękojmi za wady (OG) – waga 15 %
c) skrócenie terminów wykonania zamówienia w częściach odcinków w zakresie tramwajowym (ST) –
waga 20 %
d) dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy (DK) – waga 5 %

następująco:
Nr oferty
/

Wykonawca

Cena (zł brutto)

Miejsce
wg pkt

Rękojmia /
gwarancja
(miesiące)

Skrócenie
terminów
wykonania
(miesiące)

Doświadczenie
Kierownika
budowy (ilość
realizacji
zgodnych z
SIWZ)

RAZEM

Wykonawcy występujący
wspólnie:
Gülermak Ağir Sanayi
Înşaat ve Taahhüt A.Ş.
z siedzibą w Ankarze
(Turcja) Konya Devletyolu,
23. Km, no. 111 Gőlbaşi –
Ankara
1

oraz

/

Mosty Łódź S.A.

1

ul. Bratysławska 52, 94-112
Łódź

- odcinki II, VI
(łącznie) w
części A: o 3
miesiące
379.956.682,31

60,00 pkt

96

15 pkt

- odcinki III, IV,
V (łącznie) w
części A –
tramwaj: o 3
miesiące

0

95,00 pkt
0 pkt

oraz
20 pkt

Gülermak sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82 00844 Warszawa
e-mail:
tenderglp@gulermak.com.tr
Wykonawcy występujący
wspólnie:

- odcinki II, VI
(łącznie) w
części A: o 3
miesiące

TORPOL S.A.

2
/
2

Ul. Mogileńska 10 G 61-052
Poznań

491.479.445,61

96

oraz
„Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych Intercor”
sp z o.o.

46,39 pkt

15 pkt

Ul. Okólna 10 42-400
Zawiercie

- odcinki III, IV,
V (łącznie) w
części A –
tramwaj: o 3
miesiące

20 pkt

e- mail: torpol@torpol.pl
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2

86,39 pkt
5 pkt

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).
Ze względu na fakt, że wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 169 ust. 2 pkt 1)
Ustawy zawarcie umowy poprzedzone będzie kontrolą uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wynik kontroli do 30
dni od dnia doręczenia przedmiotu kontroli).

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
tel. 61 884 20 16
e-mail: artur.pieczykolan@pozim.pl
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