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1.1.1

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSIĘPOWANIA
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIASTO SZCZECIN,

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
która na podstawie Art. 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 3)ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm., dalej PZP), powierzyła Spółce Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5
w Szczecinie (71–241), przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

stosownie do art. 92 ust. 2 PZP
zawiadamia, że:
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP
pn.:

„Dostawa szyn tramwajowych typu 60R2 w gat. stali R260

na potrzeby remontów torów tramwajowych w Szczecinie”
Sprawa nr 17/ZP/DZ/1/UM/2019
dokonał zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP wyboru oferty nr 1, którą złożył wykonawca: MORIS
Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Wiejska 27, 41-503 Chorzów. Oferta wykonawcy otrzymała
wg kryterium „cena” – 60% – 60,00 pkt, wg kryterium „deklarowany termin dostawy szyn” – 40%
– 40,00 pkt, łącznie – 100,00 pkt.

Uzasadnienie:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w rozdz. XII pkt 1 ppkt 1 - 2
według kryterium: „Cena” – 60% oraz „Deklarowany termin dostawy szyn” – 40%. Wykonawca
wymieniony powyżej, spełnia wymogi określone w siwz oraz złożył ofertę niepodlegającą
odrzuceniu. Oferta wykonawcy otrzymała maksymalną liczbę punktów w ww. kryteriach oceny
ofert. Oferta wykonawcy nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia.
Zgodnie z przywołanym kryterium przyznane punkty wynoszą odpowiednio:
1) oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: MORIS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Wiejska
27, 41-503 Chorzów, uzyskała w kryterium:
• cena – 60,00 pkt,
• deklarowany termin dostawy szyn – 40,00 pkt,
• łącznie – 100,00 pkt;
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2) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: Railway gft Polska Sp. z o.o., z siedzibą
w Krakowie, ul. K. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków, uzyskała w kryterium:
• cena – 58,74 pkt,
• deklarowany termin dostawy szyn – 40,00 pkt,
• łącznie – 98,74 pkt.
Zamawiający informuje ponadto, że:
• nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów;
• w przedmiotowym postępowaniu nie zachodzą przesłanki wynikające z art. 93
ust. 1 PZP.

PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak
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