
oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.39.2019
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Rewitalizacja skweru w rejonie ulic: Wrocławska, Arkońska i Lutycka w Gliwicach"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-POL Jan Ogonowski
Pszczyńska 14, 44-100 Gliwice z ceną 193 352,30 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. 2019 r. poz. 1843), 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. 23.09.2019 r. do godz. 11:30 do postępowania wpłynęły 5 ofert. Wykonawcy
w ustawowym terminie wnieśli wadium.
W postępowaniu nie zastosowano procedury z art. 24aa ustawy Pzp.
Trzech wykonawców w ustawowym terminie złożyło oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Po przeprowadzeniu wstępnego badania ofert Zamawiający wezwał wykonawcę: PW EKO-POL Jan Ogonowski
do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia
w sprawie zaproponowanej ceny. Zamawiający wezwał powyższego Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących
złożonych w postępowaniu dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, które
Zamawiający uznał za wystarczające.

Zamawiający wezwał wykonawcę BAUGART Sp. z o.o. do uzupełnienia oświadczenia w sprawie przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył oświadczenie.

Zamawiający wezwał wykonawcę P.W. EKO-POL Jan Ogonowski do uzupełnienia oświadczenia
w sprawie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz
do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń na podstawie art. 26.2 ustawy Pzp. Zamawiający
w wyznaczonym terminie złożył wszystkie ww. dokumenty i oświadczenia. Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów
Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę w trybie art. 26.3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wykaz osób. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dokumenty.
Zamawiający całość dokumentacji Wykonawcy uznał za potwierdzająca spełnienie warunków udziału
w postępowaniu i potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
cena - 60%,
okres gwarancji i rękojmi - 30%,
skrócenie terminu realizacji - 10%

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 (60 punktów w kryterium cena, 30 punktów w kryterium
okres gwarancji i rękojmi oraz 10 punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji). .



Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

okres gwarancji
i rękojmi

Liczba pkt
w kryterium

skrócenie terminu
realizacji

Łączna
punktacja

1.

EKOPOL JAN OGONOWSKI
PSZCZYŃSKA 14,
44-100 GLIWICE

60,00 30,00 10,00 100,00

2.
EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41,
41-800 ZABRZE

37,53 30,00 10,00 77,53

3.
JALPOL SP. Z O.O.
TEATRALNA 9/802,
41-200 SOSNOWIEC

40,19 30,00 0,00 70,19

4. BAUGART Sp. z o.o.
FLORIANA 7,
44-190 KNURÓW

33,64 30,00 4,76 68,40

5.
PBE ELKOM MGR ELENA
SZCZUBKO
RZECZYCKA 17/3,
44-109 GLIWICE

36,83 18,00 7,14 61,97

Kierownik Działu

16-10-2019 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

16-10-2019 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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