Warszawa, dnia 4 lutego 2021 r.
Numer pisma: WZP-262-40/2020/GGCh/NP-30/2021

R7 Serwis S. A.
ul. Juliusza Lea 122A
30-133 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przeglądy okresowe
oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach użytkowanych przez IMGW-PIB w okresie 12
miesięcy”, oznaczenie sprawy: WZP-262-40/2020

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamia, że oferta
złożona przez Wykonawcę: R7 Serwis S. A., ul. Juliusza Lea 122A, 30-133 Kraków, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, została wybrana jako najkorzystniejsza.
Przed upływem terminu składania ofert w w/w postępowaniu została złożona 1 oferta.
Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ustawy, dokonał oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. XIII ust. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w w/w postępowaniu, zwanej dalej w skrócie SIWZ, tj. na podstawie kryteriów: cena – waga
kryterium 60%, rabat na zakup części – zamienników – waga kryterium 30%, rabat na zakup części oryginalnych
– waga kryterium 10%.
Liczbę punktów przyznaną ocenianej ofercie Zamawiający ustalił w sposób przewidziany w Rozdz. XIII ust.
10-14 SIWZ.
Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający stwierdził, że najwyższą liczbę punktów otrzymała
oferta złożona przez Wykonawcę: R7 Serwis S. A., ul. Juliusza Lea 122A, 30-133 Kraków.
Zestawienie Wykonawców uczestniczących w w/w postępowaniu, a także ofert ocenionych przez
Zamawiającego i uzyskanych przez nie w procesie oceny liczby punktów, znajduje się
w poniższej tabeli.

Nr oferty
Nazwa i adres
Wykonawcy

Oferta 1/1
R7 Serwis S. A.
ul. Juliusza Lea
122A
30-133 Kraków

Cena brutto oferty

Łączna cena
brutto oferty
obliczona na
potrzeby wyboru
oferty
najkorzystniejszej

Rabat na
zakup części –
zamienników

Rabat na zakup
części oryginalnych

Liczba
punktów w
w/w kryterium
waga 30%

Liczba punktów w
w/w kryterium
waga 10%

276 442,50 zł

7%

3%

60 pkt

30 pkt

10 pkt

Liczba punktów w
kryt. CENA, waga
60%

Za wykonanie okresowego
przeglądu gwarancyjnego lub
pogwarancyjnego
615,00 x 125 przeglądów =
76 875,00 zł
Za
wykonanie
przeglądu
okresowego
układu
klimatyzacji
246,00 x 50 przeglądów =
12 300,00 zł
Za usługę wymiany opon,
wyważenia
kół
i
przechowywania opon
147,60 x 250 usług = 36 900,00
zł
Za usługę ustawienia geometrii
kół osi przedniej oraz tylnej
pojazdu
246,00 x 40 usług = 9 840,00 zł
Za kompleksowe wykonanie
diagnostyki
komputerowej
pojazdu
184,50 x 45 usług = 8 302,50 zł
Za
roboczogodzinę
pracy
zespołu serwisowego
123,00 x 1075 rbh =
132 225,00 zł

Łączna liczba
punktów

100 pkt

Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie mające stanowić wstępne potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ, tj. brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie
warunku udziału w postępowaniu. Powołane oświadczenie nie obejmowało potwierdzenia, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2, 4 i 8 ustawy. Na wezwanie
Zamawiającego Wykonawca uzupełnił wymagane oświadczenie. W związku z powyższym, według wstępnie
podjętych przez Zamawiającego ustaleń, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlegał
wykluczeniu z postępowania oraz spełniał warunek udziału w postępowaniu.
Wykonawca, mimo braku takiego obowiązku na etapie składania ofert, złożył wraz z ofertą Wykaz
wykonanych usług oraz listy referencyjne, które jednak nie potwierdzały spełniania warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej. Mając powyższe na względzie, Zamawiający, stosownie do
treści zapisu zawartego w Rozdz. VI ust. 15 SIWZ, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, wezwał
wskazanego Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń ostatecznie
potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego zdolności technicznej.
Przed upływem wyznaczonego terminu, wskazany Wykonawca uzupełnił dokumenty. Złożone dokumenty
ostatecznie potwierdzają, że spełnia on warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej.
Biorąc
powyższe
pod
uwagę,
Zamawiający
uznał
za
najkorzystniejszą,
zgodnie
z zapisami SIWZ, ofertę złożoną przez Wykonawcę: R7 Serwis S. A., ul. Juliusza Lea 122A, 30-133 Kraków.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2
pkt 1 lit. a) ustawy.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,
podpisano elektronicznie
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

