Nr sprawy: TI.271.8.2020.MM

Chełmno, dnia 12.03.2021 r.

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ
w sprawie: otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Roboty budowlane związane
z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 12.03.2021 roku o godzinie 11.00 w gmachu Urzędu Miasta Chełmna, w Sali Nr 102
zebrała się Komisja Przetargowa (w składzie wg. listy obecności w załączeniu) powołana
przez Burmistrza Miasta Chełmna w dniu 24.01.2020r. uchwałą/zarządzeniem/decyzją*
nr 3/2020.
Celem posiedzenia Komisji Przetargowej było sprawdzenie nienaruszalności zewnętrznych
opakowań z ofertami; zbadanie czy oferty złożone są w terminie; otwarcie ofert, co do
których stwierdzono, że nie zostały zamienione lub wycofane, z podaniem imienia
i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby) danego Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny (z podatkiem VAT) za realizację całego
zamówienia, terminu realizacji zamówienia, warunków gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie; sporządzenie protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na
posiedzeniu.
Na publicznym otwarciu ofert byli obecni przedstawiciele Wykonawców (wg. listy obecności
w załączeniu). Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący Komisji Przetargowej Pan Piotr
Murawski powitał członków Komisji oraz przedstawicieli Wykonawców, po czym
poinformował, że:
1) Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć:
3 367 054,79 PLN brutto
2) Termin składania ofert: do 12.03.2021 r. godz. 10:00
3) Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie
wadium, w wysokości: 80 000,00 PLN
4) Ogłoszenie o zamówieniu:
• opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2020 r. pod
numerem 767068-N-2020;
• opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna https://bip.chelmno.pl/przetarg/7840/ti-271-8-2020-mm w dniu 16.12.2020 r.;
• zawieszono
na
tablicy
informacyjnej
Urzędu
Miasta
Chełmna
w dniu 16.12.2020 r.;
5) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
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•

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2021 r. pod
numerem 540418159-N-2021;
•
opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna https://bip.chelmno.pl/przetarg/7840/ti-271-8-2020-mm w dniu 22.02.2021 r.;
• zawieszono
na
tablicy
informacyjnej
Urzędu
Miasta
Chełmna
w dniu 22.02.2021 r.;
6) Przyjęte w postępowaniu przetargowym kryteria:
• cena oferty - 60%
• przedłużony okres gwarancji - 40%
Na przedmiotowe postępowanie złożono: 7 ofert. Następnie okazując zebranym opakowania
z ofertami Przewodniczący poinformował o terminie ich złożenia oraz stwierdził, iż oferty
wpłynęły do Zamawiającego w wyznaczonym terminie i nie są ofertami zamiennymi ani
uzupełniającymi, a opakowania zewnętrzne są nie naruszone. Następnie przystąpiono do
komisyjnego otwarcia oferty, po czym Przewodniczący odczytał:
Oferta nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Przem-Gri” sp. z o.o., 10-418 Olsztyn,
ul. Przemysłowa 3, e-mail: ilawrynowicz@przem-gri.pl

• cena brutto – 4 089 558,89 zł.;
• przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy.

Oferta nr 2 złożona przez:
Ecol-Unicon Sp. z o.o.; ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, e-mail: malwina.zawalich@ecolunicon.com; pawel.cichosz@ecol-unicon.com

• cena brutto – 4 297 620,00 zł.;
• przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy.

Oferta nr 3 złożona przez:
MCC S.A.; ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, e-mail: sekretariat@mcc-sa.pl

• cena brutto – 5 282 197,46 zł.;
• przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy.

Oferta nr 4 złożona przez: Konsorcjum:
1) Newater Sp. z o. o. Sp. k., ul. Oboźna 47, 52-244 Wrocław reprezentowana przez
komplementariusza: Newater Sp. z o. o., ul. Oboźna 47, 52-244 Wrocław - Lider
2) Sebastian Wdowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma
Ogólnobudowlana MAS-BUD mgr inż. Sebastian Wdowiak; 59-330 Ścinawa,
ul. A. Mickiewicza 6c - Partner konsorcjum

• cena brutto – 3 904 257,39 zł.;
• przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy.

Oferta nr 5 złożona przez: Konsorcjum:
1) Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM
Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, e-mail:sekretariat@pekum-olsztyn.pl – Lider
2) Hydro-Budowa Północ Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, e-mail:
c.kondratowicz@pekum-olsztyn.pl

• cena brutto – 3 727 024,44 zł.;
• przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy.
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Oferta nr 6 złożona przez:
ATA-TECHNIK
Spółka
z
Osiedle
Cechowe
31,
64-840
markieting@ata-technik.com.pl

ograniczoną
odpowiedzialnością
S.K.A.
Budzyń
e-mail:ata-technik@ata-technik.com.pl

• cena brutto – 4 363 468,07 zł.;
• przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy.

Oferta nr 7 złożona przez:
MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz e-mail: sekretariat@melbud.pl;

• cena brutto – 3 154 949,99 zł.;
• przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono i protokół podpisano.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Piotr Murawski
/podpis na oryginale/

Załączniki:
• Lista obecności członków Komisji Przetargowej i przedstawicieli Wykonawców
• druki ZP – 1

Pouczenie:
Zgodnie z pkt VII.7 SIWZ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – wg zał. nr 4 do SIWZ wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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