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ZP.271.39.2017.PZ

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

NA CZEŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą",
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów dróg o nawierzchniach
gruntowych w Myszkowie w 2017 r.:
Cześć nr 1:
Wykonanie remontu nawierzchni drogowych w ulicach: Okopowa, Galenowa.
Cześć nr 2;
Wykonanie remontu nawierzchni drogowych w ulicach: Ludowa, boczna od Okrzei.
Ręczne uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg destruktem asfaltowym wraz
z mechanicznym zagęszczeniem.
Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg wraz z zagęszczeniem podłoża.
1. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy na wykonanie części 1 zamówienia została
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
„SANIKO" Sp. z O.O., ul. Prusa 70, 42-300 Myszków, która zawiera w kryteriach
oceny ofert:
- cenę: 109 886,83 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt
sześć 83/100),
- okres gwarancji na wykonane nawierzchnie drogowe z płyt drogowych
betonowych, zbrojonych, typu JOMB: 90 miesięcy,
- termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi:
10 dni.
Oferta Wykonawcy uzyskała w ocenie łącznie 96,81 pkt.
- w kryterium cena: 56,81 pkt,
- w kryterium okres gwarancji na wykonane nawierzchnie drogowe z płyt
drogowych betonowych, zbrojonych, typu JOMB: 30,00 pkt,
- w kryterium termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji
lub rękojmi: 10,00 pkt.
Uzasadnienie
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, potwierdził spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oferta złożona przez Wykonawcę nie podlegała odrzuceniu
z tytułu przesłanek ustawowych, uzyskała w ocenie największą ilość punktów,
cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
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2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w tzw. procedurze odwróconej,
na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, zgodnie z Ictórą Zamawiający dolconuje oceny ofert,
niepodlegającycłi odrzuceniu z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert, a następnie bada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W terminie składania ofert tj. do dnia 30.08.2017 r., do godz. 10°*' zostały złożone
nw. oferty, które po przeprowadzeniu czynności w odniesieniu do icłi treści, uzyskały
podaną niżej ilość punktów.
Lp.
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Wykonawca

Przewóz Zarobkowy
„ZŁOMOTEX-TRANS"
Marek Raj czy k
Choroń, ul. Wolności 129
42-360 Poraj
Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych
„SANIKO" Sp. z 0 . 0 .
ul. Prusa 70,
42-300 Myszków

Cena/ocena
punktowa
w ww.
kryterium

Okres
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nawierzclinie
drogowe
z płyt
drogowycłi
betonowycłi,
zbrojonych,
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Łączna
ocena
punktowa
z kryteriów

104 051,27 zl
60,00 pkt

60 m-cy
0 pkt

15 dni
5,00 pkt

65,00 pkt

109 886,83 zł
56,81 pkt

90 m-cy
30,00 pkt

10 dni
10,00 pkt

96,81 pkt
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