
oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.1.2021
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne)
pod nazwą:

"Obsługa szaletów miejskich w Gliwicach "

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część 1 - obsługa osobowa szaletu miejskiego znajdujacego się na Placu Karkowskim w Gliwicach

REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 137 268,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamawiający wybrał ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. 3.03.2021 r. do godz. 11:30 do części 1 wpłynęły 3 oferty. Oferta nr 1 i oferta nr
2 zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych - Wykonawcy do upływu terminu składania ofert nie wnieśli wadium.
Zamawiający przeprowadził z wykonawcą Remondis Gliwice Sp. z o.o. negocjacje. Po zakończonych negocjacjach
Zamawiający wezwał wykonawcę Remondis Gliwice Sp. z o.o. do złożenia oferty dodatkowej. W wyznaczonym
terminie ww. Wykonawca złożył ofertę dodatkową.
Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 wezwał Remondis Gliwice Sp. z o.o. do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wszystkie wymagane
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 - 100%. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100..

Część 2 - obsługa szaletów miejskich samoobsługowych
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 103 320,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamawiający wybrał ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. 3.03.2021 r. do godz. 11:30 do części 2 wpłynęły 3 oferty. Oferta nr 1 i oferta nr
2 zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych - Wykonawcy do upływu terminu składania ofert nie wnieśli wadium.
Zamawiający przeprowadził z wykonawcą Remondis Gliwice Sp. z o.o. negocjacje. Po zakończonych negocjacjach
Zamawiający wezwał wykonawcę Remondis Gliwice Sp. z o.o. do złożenia oferty dodatkowej. W wyznaczonym
terminie ww. Wykonawca złożył ofertę dodatkową.
Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 wezwał Remondis Gliwice Sp. z o.o. do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wszystkie wymagane
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 - 100%. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100..

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  Liczba pkt
w kryterium

Łączna
punktacja



cena

1.

Część 1 - obsługa osobowa szaletu miejskiego znajdującego się na Placu
Krakowskim w Gliwicach
Usługi Hydrotechniczno-Budowlane "HYDROBUD" Sp. z o.o.
11 Listopada 42c,
62-510 Konin

0,00 0,00

2.

Część 1 - obsługa osobowa szaletu miejskiego znajdującego się na Placu
Krakowskim w Gliwicach
Usługi Techniczno Budowlano Melioracyjne HYDROTECH Sp. z o.o.
Powstańców Styczniowych 2/103,
62-510 Konin

0,00 0,00

3.

Część 1 - obsługa osobowa szaletu miejskiego znajdującego się na Placu
Krakowskim w Gliwicach
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE

100,00 100,00

4.

Część 2 - obsługa szaletów miejskich samoobsługowych
Usługi Hydrotechniczno-Budowlane "HYDROBUD" Sp. z o.o.
11 Listopada 42c,
62-510 Konin

0,00 0,00

5.

Część 2 - obsługa szaletów miejskich samoobsługowych
Usługi Techniczno Budowlano Melioracyjne HYDROTECH Sp. z o.o.
Powstańców Styczniowych 2/103,
62-510 Konin

0,00 0,00

6.

Część 2 - obsługa szaletów miejskich samoobsługowych
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE

100,00 100,00

Starszy Specjalista

26-03-2021 r. Katarzyna Pałka
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Zastępca Dyrektora Jednostki

26-03-2021 r. Piotr Jarosz
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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