
oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.41.2019
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach 3"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE BUDECON S. A.
BRACI MIEROSZEWSKICH 126B, 41-219 SOSNOWIEC z ceną 7 149 000,00 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. 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. 3.10.2019 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.
Wszyscy wykonawcy w ustawowym terminie złożyli oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
Po przeprowadzeniu wstępnego badania ofert Zamawiający stwierdził, iż w postępowaniu nie została złożona żadna
oferta z rażąco niską ceną. Zamawiający dwóch wykonawców: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane
DOMBUD S.A. i KTLSPORT Sp. z o.o. oraz konsorcjum firm: BEN-BUD Sp. z o.o. i BEN-BUD Janusz Benisz,
zawiadomił o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na poprawie wysokości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy z 8% na 6%. Zamawiający wezwał wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
BUDECON S.A. do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu -
zobowiązanie podmiotu trzeciego. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dokumenty.

Po wstępnym badaniu ofert Zamawiający wezwał wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON
S.A. do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca w wyznaczonym terminie
złożył wymagane dokumenty. Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę
do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazu robót budowlanych. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył
wyjaśnienia. Zamawiający całość dokumentacji ww. Wykonawcy uznał za potwierdzającą 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 - 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

okres gwarancji i rękojmi
na roboty budowlane

Łączna
punktacja

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE
BUDECON S. A.
BRACI MIEROSZEWSKICH 126B,
41-219 SOSNOWIEC

60,00 40,00 100,00

2. Konsorcjum firm: BEN-BUD Sp. z o.o. (Lider) i BEN-BUD
Janusz Benisz (Członek)

51,16 40,00 91,16



Gajowa 68,
44-240 Żory

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAŻOWE MONTERIN
WŁADYSŁAW KORLACKI
Sokolska 78-80/3,
40-087 KATOWICE

51,03 40,00 91,03

4.
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD
S.A. (Lider) i KTLSPORT Sp. z o.o. (Członek)
Drzymały 15,
40-059 Katowice

46,18 40,00 86,18

5. PBO Śląsk Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 136A,
41-208 Sosnowiec

43,13 40,00 83,13

Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

06-11-2019 r. Katarzyna Pałka
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Zastępca Dyrektora Jednostki

06-11-2019 r. Piotr Jarosz
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)


	p10461f72344_EX_MZUK_29.html

