
oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.82.2022
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach "

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część 1 - świadczenie usług ochrony na terenie Giełdy samochodowej oraz targu przy ul. Lipowej
w Gliwicach

Memling Security Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk z ceną 265 964,87 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej 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. do dnia 8 września 2022 r. do godz. 11:30 do postępowania do części 1
wpłynęły 4 oferty. Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie w dniu 15 września 2022 r. pismem nr
MZUK.34994.2022 wezwał wykonawcę Memling Security Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty.
Wykonawca we wskazanym terminie złożył wyjaśnienia w których wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
Zamawiający w dniu 23 września 2022 r. pismem nr MZUK.36025.2022 wezwał wykonawcę Memling Security Sp.
z o.o. do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane dokumenty. Zamawiający uznał, że
dokumenty zostały złożone prawidłowo i potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60 pkt;
- doświadczenie personelu ochrony - 40 pkt.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji warunków
zamówienia oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

Część 2 - świadczenie usług ochrony na terenie pozostałych obiektów MZUK
Memling Security Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk z ceną 390 158,95 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej 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. do dnia 8 września 2022 r. do godz. 11:30 do postępowania do części 2
wpłynęło 5 ofert. Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie w dniu 15 września 2022 r. pismem nr
MZUK.34994.2022 wezwał wykonawców: Memling Security Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT
S.A. do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. Wykonawcy we wskazanym terminie złożyli wyjaśnienia
w których wykazali, że ich oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. Zamawiający w dniu 23 września 2022 r. pismem
nr MZUK.36025.2022 wezwał wykonawcę Memling Security Sp. z o.o. do złożenia podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca
w wyznaczonym terminie złożył wymagane dokumenty. Zamawiający uznał, że dokumenty zostały złożone
prawidłowo i potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 60 pkt;
- doświadczenie personelu ochrony - 40 pkt.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 i jest zgodna z treścią specyfikacji warunków



zamówienia oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

doświadczenie
personelu
ochrony

Łączna
punktacja

1.

Część 1 - świadczene usług ochrony na terenie Giełdy
samochodowej oraz targu przy ul. Lipowej w Gliwicach
Memling Security Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 309,
80-309 Gdańsk

60,00 40,00 100,00

2.

Część 1 - świadczene usług ochrony na terenie Giełdy
samochodowej oraz targu przy ul. Lipowej w Gliwicach
Konsorcjum firm: Security Emporio Sp. z o.o. Sp. k. (Lider),
Emporio Sp. z o.o. (Partner), Vigor Security Sp. z o.o. (Partner)
Czernichowska 28,
61-334 Poznań

51,27 40,00 91,27

3.

Część 1 - świadczene usług ochrony na terenie Giełdy
samochodowej oraz targu przy ul. Lipowej w Gliwicach
MULTISERVICE Sp. z o.o.
Rynek 15-16,
44-100 Gliwice

39,03 40,00 79,03

4.

Część 1 - świadczene usług ochrony na terenie Giełdy
samochodowej oraz targu przy ul. Lipowej w Gliwicach
Konsorcjum firm: ERA Sp. z o.o. (Lider) NOVIA Sp. z o.o.
(Partner)
Katowicka 16b,
41-500 Chorzów

38,29 40,00 78,29

5.

Część 2 - świadczenie usług ochrony na terenie
pozostałych obiektów MZUK
Memling Security Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 309,
80-309 Gdańsk

60,00 40,00 100,00

6.

Część 2 - świadczenie usług ochrony na terenie
pozostałych obiektów MZUK
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
Tadeusza Sendzimira 5,
31-752 Kraków

54,72 40,00 94,72

7.

Część 2 - świadczenie usług ochrony na terenie
pozostałych obiektów MZUK
Konsorcjum firm: Security Emporio Sp. z o.o. Sp. k. (Lider),
Emporio Sp. z o.o. (Partner), Vigor Security Sp. z o.o. (Partner)
Czernichowska 28,
61-334 Poznań

51,06 40,00 91,06

8.

Część 2 - świadczenie usług ochrony na terenie
pozostałych obiektów MZUK
Konsorcjum firm: ERA Sp. z o.o. (Lider) NOVIA Sp. z o.o.
(Partner)
Katowicka 16b,
41-500 Chorzów

44,54 40,00 84,54

9.

Część 2 - świadczenie usług ochrony na terenie
pozostałych obiektów MZUK
Konsorcjum firm: FOSAL Sp. z o.o. (Lider), Spółka Inwestycji
Górnicznych Sp. z o.o. (Partner)
Al. Jana Pawła II 3a,
44-120 Pyskowice

40,15 40,00 80,15



p.o. Kierownik Działu Planowania i Zamówień

06-10-2022 r. Katarzyna Pałka
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

06-10-2022 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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