
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.35.2020
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa oświetlenia i nawierzchni drogi leśnej w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja
drogi leśnej w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach""

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

DROGOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAGÓRSKA 133, 42-680 TARNOWSKIE GÓRY z ceną 761 268,03 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.08.2020r. do godz. 11:30 wpłynęło 5 ofert.
Zamawiający dokonał badania i oceny oferty, a następnie:
W dniu 26.08.2020 pismem MZUK.26409.2020 Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp wezwał
o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty następujących wykonawców: PRB Marek Dziemba, Junkobud Sp.
z o.o. oraz Drogomax Sp. z o.o..
W dniu 31.08.2020 pismem MZUK.26878.2020 firma PRB Marek Dziemba udzielił wyjaśnień, w których brak
dowodów, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Dodatkowo w dniu 09.09.2020r pismem mail
MZUK.28324.2020 wykonawca oświadczył, iż nie jest w stanie wykonać zamówienia w zaoferowanej cenie.
W związku z powyższym oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
Drogomax Sp. z o.o. złożył wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny w dniu 01.09.2020r. pismem
MZUK.27161.2020. Junkobud Sp. z o.o. złożył wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny w dniu 02.09.2020r.
pismem MZUK.27212.2020.
W dniu 08.09.2020r. pismem MZUK.28132.2020 w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwał
Drogomax Sp. z o.o. do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia.
Wykonawca w dniu 10.09.2020r tj w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pismem MZUK.28382.2020
uzupełnił powyższe dokumenty, które potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
potwierdzają brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

skrócenie terminu
realizacji

Liczba pkt
w kryterium

termin gwarancji
i rękojmi

Łączna
punktacja

1.

DROGOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAGÓRSKA 133,
42-680 TARNOWSKIE GÓRY

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

2.
JUNKOBUD Sp. zo.o.
Polna 30,
41-600 Świętochłowice

58,20 10,00 30,00 98,20

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
Sp. z o.o.
Gliwicka 179a,
44-207 Rybnik

41,36 10,00 30,00 81,36

4. 44,54 5,00 30,00 79,54



ENERGOBUD SPÓŁKA JAWNA
GOMOLUCH
KOKOTA 229,
41-711 RUDA ŚLĄSKA

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

0,00 0,00 0,00 0,00

Kierownik Działu

14-09-2020 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

14-09-2020 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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