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Znak sprawy 520.261.2.107.2021.IGC      Gdańsk, 13.05.2022 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

I ODRZUCENIU OFERTY 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego pn. „Serwisowanie, konserwacja i naprawy urządzeń 

klimatyzacji w autobusach kominikacji miejskiej “ 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego niepodlegającym przepisom 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z 

późn.zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich 

Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., Część B (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017 Prezesa 

Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. z dnia 10.08.2017 r. z późn. zm.) – dalej 

„Regulamin“,  działając na podstawie § 32  ust. 1 pkt 2 i  § 34 ust. 1 Regulaminu, zawiadamia, że po 

przeprowadzeniu badania i oceny ofert: 

1) odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez: VHM KLIMAT  s.c Henryk Jędraszek, Wojciech 

Jędraszek, ul. Sowackiego 130  80-299 Gdańsk. 

2) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  Nord Technika Marcin 

Rompca,  80-299 Gdańsk ul. Merkurego 8  która uzyskała największą łączną 

punktację. Umowa zostanie zawarta zgodnie z Rozdz. XIV i XV Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Uzasadnienie 

W niniejszym postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

kryterium oceny ofert i jego znaczenie to „Cena – 100 %“. W niniejszym postępowaniu złożone 

zostały następujące oferty: 

Zestawienie zbiorcze punktów 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Łączna punktacja  

1 

NORD TECHNIKA MARCIN ROMPCA 

ul. Merkurego 8 

80-299 Gdańsk 

100 pkt 
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2 

CNT Sp. z o.o. 

ul. Leśna 7 

83-010 Straszyn 

68 pkt 

3 

VHM KLIMAT s.c. 

ul. Słowackiego 130 

80-281 Gdańsk 

Oferta odrzucona  

na podstawie § 32 ust. 1 pkt 1 

Regulaminu 

 

Mając zatem  na uwadze, że firma NORD TECHNIKA MARCIN ROMPCA  uzyskała największą 

liczbę punków i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta była zgodna z Regulaminem 

oraz odpowiadała treści SIWZ, należało wybrać ofertę NORD TECHNIKA MARCIN ROMPCA  zgodnie 

z §  33 ust .1 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu.  

W dniu 13.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.                  

Podczas badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawca VHM KLIMAT s.c. ul. Słowac-

kiego 130 80-281 Gdańsk był zobowiązany  dla spełnienia warunku określonego w rozdziale V ustęp 

5. pkt 2),  i do oferty należało  dołączyć wypełniony Załącznik Nr 5 do SIWZ, stanowiący wykaz 

usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykona-

nie usług serwisowania, napraw i konserwacji klimatyzacji w pojazdach zbiorowej komuni-

kacji publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000zł, wraz z podaniem ich rodzaju, 

ilości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załą-

czeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane.  

Wykonawca przedstawił Załącznik nr 5,   w którym powołał się na wykonanie usług serwisowania, 

napraw i konserwacji klimatyzacji, jednakże usługi te nie były realizowane w pojazdach zbiorowej 

komunikacji miejskiej.  Ponadto Wykonawca nie załączył żadnych dowodów wystawionych przez 

podmioty wskazane w Załączniku nr 5 potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 

 

 

 

 


