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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.

Zamawiający:

1)
2)
3)
4)
5)

pełna nazwa Zamawiającego: Miasto Zielona Góra
kod, miejscowość województwo: 65-424 Zielona Góra, Lubuskie
ulica, nr domu:
Podgórna 22
nr tel., faks
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455
email:
zamowienia@um.zielona-gora.pl

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5.548.000 euro pn.
Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul.
Podgórną w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na
terenie miasta Zielona Góra;
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) 45000000-7 Roboty budowlane (główny kod)
b) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
c) 45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
d) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
e) 45233140-2 Roboty drogowe,
f) 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego,
g) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych,
h) 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia
ścieków,
i) 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
j) 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
k) 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych.
4) rodzaj zamówienia – robota budowlana.
3.

Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

-

firma: Exalo Drilling S.A.;
kod, miejscowość: 64-920 Piła;
ulica, nr domu, nr pokoju: Plac Stanisława Staszica 9;
cena wybranej oferty z VAT: 3.462.521,48 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;
łączna ilość punktów: 100,00 pkt;
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4.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie pzp, a zawartym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskała najwyższą liczbę punktów –
sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” – 100,00 pkt, w tym w kryterium: cena „C”60,00 pkt, gwarancja „G” – 40,00 pkt.

5.

Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

1)
a)
b)
c)
d)

oferta nr 1 złożona przez:
firma: PERBUD Sp. z o.o.;
kod, miejscowość: 65-735 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: St. Batorego 126a;
oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, gdyż jest niezgodna z ustawą tj.
z art. 10a ust. 5 ustawy pzp oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp, gdyż jest
nieważna na podstawie odrębnych przepisów tj. na podstawie art. 73 § 1 ustawy kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i art. 205 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 505 z późn. zm.)

2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

oferta nr 2 złożona przez:
firma: Exalo Drilling S.A.;
kod, miejscowość: 64-920 Piła;
ulica, nr domu, nr pokoju: Plac Stanisława Staszica 9;
cena oferty z VAT: 3.462.521,48 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;
łączna ilość punktów: 100,00 pkt.
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