Gdynia, 13 lipca 2020 roku
Numer postępowania: PKA/PN-1/2020
Nazwa postępowania: zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji ładowania
autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843.), informuje, że decyzją
Komisji Przetargowej z dnia 13.07.2020 r. zatwierdzono wynik postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nr PKA/PN-1/2020 na zaprojektowanie oraz
kompleksowa budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i
uruchomieniem ładowarek.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty ważne złożyły następujące firmy i uzyskały odpowiednio
następującą punktację.:
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1

2
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Wykonawca

EVPS sp. z o.o.
Ul. Osowiec 6
14-260
Lubawa,
Polska
Medcom Sp. z o.o.
Ul. Jutrzenki 78A
02-230 Warszawa,
Polska
Konsorcjum:
Ekoenergetyka
Polska Sp. z o.o.
Ul. Nowy Kisielin - A.
Wysockiego 8
66-002 Zielona Góra,
Polska oraz
Westa Building sp. z
o.o.; Ul. Kwiatowa
1A,
98-200 Sieradz

Cena brutto (zł)

Okres
gwarancji
(m-ce)

Sprawności
energetycznej
oferowanych
stacji ładowania
(%)

Część I – 8 216 400,00
Część II - 9 614 910,00

Część I – 60
Część II – 60

Część I – 96,3
Część II – 96,3

Część I – 71,39
Część II – 83,68

Część I – 8 339 400,00
Część II -10 880 580,00

Część I – 60
Część II – 60

Część I – 95
Część II – 95

Część I – 70,54
Część II – 76,79

Część I – 5 039 713,77
Część II -7 493 986,23

Część I – 60
Część II – 60

Część I – 95
Część II – 95

Część I – 99,82
Część II – 99,82

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja

Wykonawca Konsorcjum: Ekoenergetyka - Polska Sp. z o.o., Ul. Nowy Kisielin - A. Wysockiego
8, 66-002 Zielona Góra, Polska oraz Westa Building sp. z o.o.; Ul. Kwiatowa 1A, 98-200
Sieradz nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i
wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2
pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w
przedmiotowym postępowaniu.
Jednocześnie zgodnie z art.91 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8.
Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.
Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust.
5 p.z.p.
Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii
odwołania do zamawiającego wynosi, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p. 10 dni od dnia
przekazania niniejszej informacji.

