
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.45.2020
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa placu targowego wraz z zadaszeniem oraz z budową przyłącza kanalizacji
deszczowej"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum firm:
Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski
WIEJSKA 8, 47-143 NIEZDROWICE
P.H.-U. PROFECTUS SP. Z O.O.
WIEJSKA 8, 47-143 NIEZDROWICE
 z ceną 457 812,96 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 08.01.2021r. do godz. 11:30 wpłynęły 4 oferty.
Wykonawcy w ustawowym terminie wnieśli wadium w wysokości 5000,00 zł.
W postępowaniu nie zastosowano procedury z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający odrzucił ofertę DROGOMAX Sp. z o.o., ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2) ustawy pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganego
zgodnie z Działem 15 ust. 2a) SIWZ wypełnionego formularza cenowego o treści Załącznika nr 4. Ponieważ
dokument ten nie podlega uzupełnieniu oferta podlega odrzuceniu.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
W dniu 13.01.2021r. pismem MZUK.1127.2021 w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwał
Wykonawcę Konsorcjum firm: 1) Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski; 2) P.H.-U. PROFECTUS Sp z o.o.
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. Wykonawca w dniu 18.01.2021r. tj. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
pismem MZUK.1621.2021 uzupełnił powyższe dokumenty, które potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
- cena - 60%.
- okres gwarancji i rękojmi - 40%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
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

Łączna
punktacja

1.

Konsorcjum firm:
Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski
WIEJSKA 8,
47-143 NIEZDROWICE
P.H.-U. PROFECTUS SP. Z O.O.
WIEJSKA 8,
47-143 NIEZDROWICE

60,00 40,00 100,00

2.
TENSIT Sp. z o.o.
Wyzwolenia 27,
43-190 Mikołów

51,82 40,00 91,82



3.

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S.
A.
NAD BYTOMKĄ 1,
44-100 GLIWICE

51,22 40,00 91,22

4.
DROGOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAGÓRSKA 133,
42-680 TARNOWSKIE GÓRY

0,00 0,00 0,00

27-01-2021 r. Adam Bicz
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

27-01-2021 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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