
 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie
kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa obiektu
biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie  wybrana została oferta złożona przez:

BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego
oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem  przyjętych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz
ze streszczeniem oceny i porównania ofert:              

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz

adres wykonawcy

Cena ofertowa Okres
gwarancji

Doświadczenie
kierownika/
dyrektora
kontraktu

skierowanego
do realizacji
zamówienia

Razem

1
  Warbud S.A. 
 ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa 

----------  -------- ----------  --------

2
 TORPOL S.A. 
ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań

----------  -------- ----------  --------

3

ERBUD Spółka 
Akcyjna
ul. Klimczaka 1,
02-797 Warszawa

----------  -------- ----------  --------

4

  MIRBUD S.A.
Ul. Unii Europejskiej 
18, 
96-100 Skierniewice

----------  -------- ----------  --------

5 

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19, 
17-100 Bielsk 
Podlaski

-------- ------ ------ ----
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6
 BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

60 pkt
 

25 pkt 7,5 pkt
92,5

Uzasadnienie Prawne:
Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 2019 r.  Poz. 1843)  w  związku  z  art.  91  ust  1  w/w  ustawy
Zamawiający  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert
określonych w SIWZ.  

Uzasadnienie Faktyczne:
1/ Oferta nr 6 BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa
-  Cena ofertowa brutto –  82 678 350,00 zł-  zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ =
60,00 pkt
- Okres gwarancji – 60 miesięcy  - zgodnie ze wzorem zwartym w SIWZ = 25 pkt
- Doświadczenie kierownika/dyrektora kontraktu skierowanego do realizacji zamówienia
zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 7,5 pkt
W  odniesieniu  do  osoby  proponowanej  do  pełnienia  funkcji  kierownik/dyrektora
kontraktu -  Tomasz Paprocki  -  spełnia kryteria tj. posiada doświadczenie w kierowaniu
nieprzerwanie przez cały okres trwania kontraktu inwestycyjnego 2 kontraktami.
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