
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.42.2019
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wypłycenie części kąpieliska jeziora na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
Czechowice."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PIOTR DZIEWIT RIVER BROTHERS
ALTERNATYWY 6, 02-775 WARSZAWA z ceną 381 300,00 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 ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej 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. do dnia 9.10.2019 r. do godz. 11:30 wpłynęły 2 oferty. Wykonawcy do terminu
składania ofert wnieśli wadium i w terminie złożyli oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej.
Pismem z dnia 9.10.2019 r. nr kor. MZUK.36230.2019 Zamawiający wezwał obie firmy do złożenia wyjaśnień
dotyczących wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożonych ofert. Dnia 10.10.2019 r. pismem nr kor. MZUK.36478.2019
firma P. Dziewit Rivers Brothers złożył wyjaśnienia dotyczące ceny oferty, które MZUK uznał za wystarczające. Dnia
14.10.2019 r. pismem nr kor. MZUK.26705.2019 firma Olszewski Maszyny Budowlane sp. z o.o. złożyła
oświadczenia dotyczące ceny oferty, które również zostały uznane za wystarczające.
Pismem z dnia 11.10.2019 r nr. kor. MZUK.36486.2019 Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę P.
Dziewit River Brothers do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,
dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz pismem z dnia
11.10.2019 r. nr kor. MZUK.36486.2019 do uzupełnienia pełnomocnictwa.
W wyznaczonym terminie Wykonawca pismem nr. kor. MZUK.36884.2019 złożył wszystkie wymagane dokumenty
i notarialną kpię pełnomocnictwa.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60%
- Doświadczenie zawodowe kierownika robót - 20%
- doświadczenie zawodowe operatora refulera - 20%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
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w kryterium
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1.

OLSZEWSKI MASZYNY BUDOWLANE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26B,
21-500 SŁAWACINEK NOWY

45,81 20,00 20,00 85,81

2. PIOTR DZIEWIT RIVER BROTHERS 60,00 20,00 20,00 100,00



ALTERNATYWY 6,
02-775 WARSZAWA

Specjalista ds. zamówień publicznych

17-10-2019 r. Joanna Michoń
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

17-10-2019 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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