
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.46.2020
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach
na cele rekreacyjno-sportowe w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.01.2021r. do godz. 11:30 wpłynęły 3 oferty.
Wykonawcy w ustawowym terminie wnieśli wadium.
Oferta Wykonawcy HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlickuv Brod, Czech Republic została odrzucona w oparciu
o art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Wykonawca zaproponował 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych, natomiast minimalny okres
wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Działem 19 SIWZ nie może być krótszy niż 36 miesięcy, zaoferowanie
okresu krótszego powoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ.
Oferta Wykonawcy Konsorcjum firm: 1) ZŁOTA KAWIA Sp. z o.o., ul. Kawia 22, 42-200 Częstochowa; 2) JALPOL Sp.
z o.o., ul. Teatralna 9/802 41-200 Sosnowiec została odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy pzp, gdyż jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Wykonawca zaproponował 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych, natomiast minimalny okres
wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Działem 19 SIWZ nie może być krótszy niż 36 miesięcy, zaoferowanie
okresu krótszego powoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ.
Oferta złożona przez DROGOMAX Sp. z o.o. przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

okres gwarancji
i rekojmi pielęgnacji

trawników

Liczba pkt
w kryterium

okres gwarancji
i rękojmi robót
budowlanych

Łączna
punktacja

1.

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

60,00 20,00 20,00 100,00

2.

HB Golf s.r.o.
Knyk 40,
580 01 Havlickuv Brod, Czech
Republic

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

3.

Konsorcjum firm:
ZŁOTA KAWIA SP. Z O.O.
Kawia 22,
42-200 Częstochowa
JALPOL SP. Z O.O.
TEATRALNA 9/802,
41-200 SOSNOWIEC

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

26-01-2021 r. Adam Bicz
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

26-01-2021 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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