Katowice, dn. 09.11.2017 r.
WT-I.2370.12.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu
postępowania w odniesieniu do poszczególnych części postępowania.
Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa 9 samochodów pożarniczych.”
Zamawiający – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zawiadamia,
że w przedmiotowym postępowaniu Państwa oferta została najwyżej oceniona - uzyskała największą
ilość punktów w ocenie ofert podlegających ocenie, wg zastosowanego, jednakowego dla wszystkich
wykonawców wzoru określonego w SIWZ przy obliczaniu punktów za kryteria oceny ofert.
Na tym etapie oceny ofert żaden z Wykonawców nie został wykluczony.
1. W CZĘŚĆI A przedmiotowego postępowania złożono jedną ofertę:
Marvel sp. z o.o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź, NIP: 725-000-78-63
2. W CZĘŚĆI B przedmiotowego postępowania złożono dwie oferty:
Marvel sp. z o.o. ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź; NIP: 725-000-78-63
MM Cars sp. z o.o. ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice; NIP: 954-24-61-883
3. W CZĘŚĆI C przedmiotowego postępowania złożono jedną ofertę:
MM Cars sp. z o.o. ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice; NIP: 954-24-61-883
4. W CZĘŚCI D przedmiotowego postępowania złożono jedną ofertę:
MM Cars sp. zo.o. ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice; NIP: 954-24-61-883
Zgodnie z metodyką oceny punktowej ofert pod względem kryteriów oceny ofert największą ilość
punktów uzyskała oferta:
a) w części A :
Marvel sp. z o.o. ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź, NIP: 725-000-78-63 oferując cenę brutto: 449.688,00
zł uzyskała 62pkt.
b) w części C:
MM Cars sp. z o.o. ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice, NIP: 954-24-61-883 oferując cenę
brutto:326.518,01 zł. uzyskała 65,45pkt.
5. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) unieważniono postępowanie przetargowe dla części B i D, ponieważ
cena złożonych oferty przekracza cenę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Dla części B wpłynęła oferta firmy Marvel sp. z o.o. ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź; NIP:
725-000-78-63, z ceną brutto: 535.050,00 zł. oraz oferta firmy MM Cars sp. z o.o. ul. Lotnisko 81,
40-271 Katowice NIP: 954-24-61-883, z ceną brutto 516.00,00 zł. Dla części D wpłynęła oferta firmy
MM Cars sp. z o.o. ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice NIP: 954-24-61-883 z ceną brutto 316 678,00 z
zł.

6.

Zamawiający z rekomendacji komisji podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w częściach B i
D oraz zawarciu umów w częściach A i C pomimo iż wartość oferty najwyżej ocenionej w każdym
przypadku przekraczała kwotę, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Różnica w rekomendacji komisji wynikała z faktu, że środki przeznaczone na
sfinansowanie zamówienia w częściach B i D mogą zostać wydatkowane w roku 2018. W związku z
powyższym korzystne i uzasadnione wydaje się ponowne ogłoszenie postępowania dla
przedmiotowych części a w konsekwencji możliwość uzyskania ofert wartościowo zbliżonych do
szacunku Zamawiającego. W odniesieniu do części A i C środki przeznaczone na ich sfinansowanie
w przypadku niewykorzystania do dnia 31.12.2017r. wygasną. Do chwili upływu wskazanego
terminu nie jest możliwe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w sposób zgodny z Pzp kolejnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec powyższego uzasadniona wydajwała się
decyzja o realizacji przedmiotowych części zamówienia w oparciu o złożone w postępowaniu oferty.

7. W części A
Komisja Przetargowa przedstawia ocenę ofert podlegających ocenie punktowej wg parametrów oceny
ofert:
tj.: Cena, ocena techniczna oraz warunki gwarancji.
Punktacja:

Nr
oferty

1

Wykonawca

Marvel sp. z o.o.,
ul. Żelazna 7, 90332 Łódź, NIP:
725-000-78-63

Kryterium oceny ofert /waga/ – liczba
przyznanych punktów
Ocena
Warunki
Cena – 60%
techniczna –
gwarancji –
30%
10%

60pkt.

0 pkt.

2pkt.

Punktacja
łączna

62pkt.

8. W części C
Komisja Przetargowa przedstawia ocenę ofert podlegających ocenie punktowej wg parametrów oceny
ofert: tj.: Cena, ocena techniczna oraz warunki gwarancji.
Punktacja:

Nr
oferty

1

Wykonawca

MM Cars sp. z o.o.
ul. Lotnisko 81,
40-271 Katowice;
NIP: 954-24-61883

Kryterium oceny ofert /waga/ – liczba
przyznanych punktów
Ocena
Warunki
Cena – 60%
techniczna –
gwarancji –
30%
10%
5,45pkt.
60pkt.

(Zamawiający
przyznaje dodatkowo
0 pkt za ładowność,
ponieważ
Wykonawca nie
podał dokładnej
wartości parametru)

0pkt.

Punktacja
łączna

65,45pkt.

9. Zamawiający informuje, że na tym etapie oceny ofert żaden z Wykonawców nie kwalifikuje się do
wykluczenia.

10. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, komisja w imieniu Zamawiającego dokonała oceny ofert, a
następnie zbadała, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ta została dokonana na
podstawie dokumentów potwierdzających powyższe.
11. W wyniku badania dokumentów do złożenia, których Wykonawcy zostali wezwani w trybie art. 26
ust. 1 p.z.p. (wpływ do Zamawiającego dnia 8 listopada 2017 r.) Komisja ustaliła, że Wykonawcy,
którzy złożyli oferty w częściach A i C niniejszego postępowania spełniają warunki udziału w
postępowaniu, nie podlegają wykluczenia a oferty są kompletne i nie podlegają odrzucenia. Wobec
powyższego Komisja rekomenduje Zamawiającemu podpisanie umowy na realizację przedmiotu
zamówienia z następującymi wykonawcami:
Dla części A: Marvel sp. z o.o. ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź, NIP: 725-000-78-63
Dla części C: MM Cars sp. z o.o. ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice; NIP: 954-24-61-883
12. Zamawiający zawrze umowy, o których mowa powyżej z pominięciem terminów, o których mowa w
art. 94 ust. 1 pkt 1 p.z.p. ze względu na zaistnienie przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a
p.z.p.
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