Myszków, dnia 04.05.2017

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
nr 60570-2017
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: Wywóz i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie”.
1. Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o w Myszkowie, działając na mocy
art. 92 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została
wybrana oferta nr 1 złożona przez:
Konsorcjum firm:
SG Synergia Sp.z o.o SKA, ul. Rybnicka 6
43-200 Pszczyna
Hilkim Sp.z o.o, ul. Katowicka 34
41-600 Świętochłowice
Kryteria oceny ofert :
-cena – 997.920,00 zł.
-odległość –ilość km od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji -54,20 km
-termin płatności faktur - 30 dni
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 99 zgodnie ze wzorami opisanymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy(firmy) , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Nr
oferty

1.

2.

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Lider Konsorcjum
SG Synergia
Sp.z o.o SKA
ul. Rybnicka 6
43-200 Pszczyna
Partner konsorcjum
Hilkim Sp.z o.o
ul. Katowicka 34
41-600 Świętochłowice
Lider Konsorcjum
MUSTANG Usługi
Wielobranżowe

Cena brutto

Liczba
punktów
w kryterium
„cena”

Liczba
punktów
w kryterium
„odległość

Liczba
punktów
w kryterium
„termin
płatności”

Łączna
liczba
punktów

997 920,00

60

9

30

99

1 076 976,00

54

10

30

96

1

Marek Pierzchała
ul. Towarowa 20
44-100 Gliwice
Partner konsorcjum
Firma Usług
Ekologicznych
Krystyna Żądło
ul. Roździeńska 40
40-382 Katowice
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
4. Podpisanie umowy nastąpi na podstawie art. 94 ust. 1pkt 2 ustawy Pzp
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 Pzp.
Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.
Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
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