
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.28.2019
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej w Gliwicach Łabędach"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum firm: BHPlay Maciej Mync (Lider) i PPHU MULTI Anna Wszelaczyńska
Spółdzielcza 27/2, 44-102 Gliwice z ceną 365 850,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamawiający wybrał ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. 19.08.2019 r. do godz. 11:30 do postępowania wpłynęło 5 ofert. Wykonawcy
w ustawowym terminie wnieśli wadium.
W postępowaniu nie zastosowano procedury z art. 24aa ustawy Pzp.
Czterech wykonawców w ustawowym terminie złożyło oświadczenie o przynależności
do grupy kapitałowej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba został przez Zamawiającego
wezwany do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawca nie uzupełnił oświadczenia
o przynależności do grupy kapitałowej.
Po przeprowadzeniu wstępnego badania ofert Zamawiający wezwał wykonawcę: Firma Usługowa Jerzy
Wincukiewicz do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył
dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. Po zbadaniu całości dokumentacji Zamawiający odrzucił ofertę
wykonawcy: Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz z siedzibą w Kielcach. Oferta nie spełnia wymagań określonych
w SIWZ - m.in. zaproponowane urządzenie zabawowe (CROQUET Zestaw systemowy MM-0103) posiada parametry
gorsze od wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego.
Zamawiający wezwał kolejnego wykonawcę: konsorcjum firm: BHPlay Maciej Mync i PPHU Multi Anna
Wszelaczyńska do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył
dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający dostarczone dokumenty i oświadczenia uznał za
wystarczające, tzn. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
- cena - 60%,
- okres gwarancji i rękojmi - 40%,
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 (60 punktów w kryterium cena, 40 punktów w kryterium
okres gwarancji i rękojmi). .

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

długośc gwarancji
i rękojmi

Łączna
punktacja

1.

Konsorcjum firm: BHPlay Maciej Mync (Lider) i PPHU MULTI
Anna Wszelaczyńska
Spółdzielcza 27/2,
44-102 Gliwice

60,00 40,00 100,00

2.
PPHU DREWNOGRÓD Robert Lis
Źródlana 14, Podzamcze,
26-065 Piekoszów

53,04 40,00 93,04

3. 44,48 40,00 84,48



Konsorcjum firm: IJOS-TECH Sebastian Osiecki (Lider) i
Józef Paryl SAMBUD
ul. Spółdzielcza 27,
44-178 Przyszowice

4. Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz
Warszawska 31c/29,
25-518 Kielce

0,00 0,00 0,00

5.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MAREK
DZIEMBA
STRZELCÓW BYTOMSKICH 36,
41-902 BYTOM

0,00 0,00 0,00

Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

16-09-2019 r. Katarzyna Pałka
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Zastępca Dyrektora Jednostki

16-09-2019 r. Piotr Jarosz
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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