
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.27.2020
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach w systemie zaprojektuj
i wybuduj - Budowa street workout parku"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

WERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOWODWORSKA 12/9, 54-433 WROCŁAW z ceną 99 630,00 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. 26.02.2020 r. do godz. 11:30 do postępowania wpłynęło 8 ofert. Wykonawcy
w ustawowym terminie wnieśli wadium. W postępowaniu nie zastosowano procedury z art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca: F.H.U. HUSE Sebastian Hulbój z siedzibą w Bielsku-Białej do oferty nie dołączył formularza cenowego.
Zgodnie z zapisami pkt 15.2) a) SIWZ wykonawca jest obowiązany do oferty dołączyć wypełniony formularz cenowy.
Dokument ten nie podlega uzupełnieniu. Mając powyższe na uwadze oferta F.H.U. HUSE Sebastian Hulbój
z siedzibą w Bielsku-Białej podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp - jej treść nie odpowiada treści
SIWZ. Pięciu wykonawców w ustawowym terminie nie złożyło oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
Zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnienia ww. oświadczenia. Wykonawcy w wyznaczonym terminie złożyli
oświadczenia.
Zamawiający wezwał wykonawcę WERAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do uzupełnienia dokumentów
i oświadczeń na podstawie art. 26.2 ustawy Pzp. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył 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
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

Łączna
punktacja

1.

WERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NOWODWORSKA 12/9,
54-433 WROCŁAW

60,00 40,00 100,00

2.
FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k.
Powstańców Wielkopolskich 74,
87-100 Toruń

54,11 40,00 94,11

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

52,94 40,00 92,94

4.
PT M.IGNACIUK, T.DĄBROWSKI SPÓŁKA CYWILNA

52,15 40,00 92,15



MARYNARKI POLSKIEJ 96,
80-557 GDAŃSK

5. 1Move Sp. z o.o.
Morelowa 5/30,
80-174 Gdańsk

50,35 40,00 90,35

6. FlowParks Sp. z o.o.
Organki 2,
31-990 Kraków

44,24 40,00 84,24

7. FIRMA USŁUGOWA JERZY WINCUKIEWICZ
WARSZAWSKA 31C/29,
25-518 KIELCE

48,10 40,00 88,10

8. F.H.U. HUSE Sebastian Hulbój
Zielona 6,
43-300 Bielsko-Biała

0,00 0,00 0,00

Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

21-07-2020 r. Katarzyna Pałka
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Zastępca Dyrektora Jednostki

21-07-2020 r. Piotr Jarosz
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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