
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.37.2020
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Roboty budowlane związane z montażem małej architektury w związku z budową placu
zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

COLOR-SPORT S.C.
Warszawska 299, 43-155 Bieruń z ceną 496 983,91 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.10.2020r. do godz. 11:30 wpłynęło 5 ofert.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
W dniu 30.10.2020r. pismem MZUK.34268.2020 w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wezwał
Wykonawcę FPHU EPX Architektura Ogrodowa do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty.
Wykonawca FPHU EPX Architektura Ogrodowa w dniu 03.11.2020r. pismem MZUK.34711.2020 w odpowiedzi
na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty wskazał, iż błędnie wyliczył kwotę za wykonanie zadania
i w związku z tym faktem zwrócił się z prośbą o odrzucenie jego oferty.
Oferta Wykonawcy FPHU EPX Architektura Ogrodowa została odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp
w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy pzp.
W dniu 06.11.2020r. pismem MZUK.35189.2020 w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwał
Wykonawcę COLOR-SPORT S.C. do złożenie dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
Wykonawca COLOR-SPORT S.C. w dniu 16.11.2020r. pismem MZUK.36078.2020 uzupełnił powyższe dokumenty,
ponadto w dniu 17.11.2020r. przesłał poprawną kartę techniczną urządzenia bujak sprężynowy owieczka. Dokumenty
potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 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

okres gwarancji
i rękojmi

Liczba pkt
w kryterium

skrócenie terminu
realizacji

Łączna
punktacja

1.

COLOR-SPORT S.C.
Warszawska 299,
43-155 Bieruń

47,43 20,00 20,00 87,43

2.
CELMAR Sp. z o.o.
Św. Cyryla i Metodego 50,
41-909 Bytom

60,00 20,00 2,86 82,86

3.
FIOR Sp. z o. o.
Robotnicza 13,
55-040 Kobierzyce

53,55 20,00 1,90 75,45

4. BAUGART Sp. z o.o.
Floriana 7,
44-190 Knurów

50,31 20,00 0,00 70,31

5.
FPHU EPX Architektura

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



Ogrodowa
Pustków nr 288,
39-205 Pustków

17-11-2020 r. Adam Bicz
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

17-11-2020 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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