
 

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.                             Skawina, dn. 05.11.2020r   

32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 

 

Dot. zamówienia nr ZP-07-2020 

ZAWIADOMIENIE 

 W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy               

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)       

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania 

chodników, ciągów pieszych oraz parkingów na terenie miasta i gminy Skawina na sezon 

2020/2021 z podziałem na zadania” informujemy, iż zostały wybrane następujące oferty : 

 

Zadanie „A” 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WOŹNIAK", Marek Woźniak 32-053, Wola Radziszowska 

330 

Cena oferty brutto: 82 298,16 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagane warunki oraz przedstawia 

najkorzystniejszy bilans z przyjętych kryteriów oceny ofert  i dlatego została uznana za 

najkorzystniejszą. 

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą nastąpi w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

 

Zadanie „B”   

 

Na zadanie „B” zostały złożone oferty przez trzech wykonawców. Oferty złożone przez firmę: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WOŹNIAK", Marek Woźniak 32-053, Wola Radziszowska 330 

oraz firmę „MPkop”, Mateusz Pierzchała, Polanka Hallera 55, 32-052 Radziszów zostały odrzucone 

zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ponieważ wykonawcy nie wykazali spełniania warunków udziału w 

postepowaniu i zostali wykluczeni zgodnie z art. 24 Pzp ust 1 pkt. 12, natomiast oferta firmy TRANS-

MAR, Zmechanizowane roboty ziemne i transportowe, Marcin Stefaniak,   32-052 Radziszów, 

Polanka Hallera 62 przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej 

oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty.  

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, tj. oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może 

zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty 

najkorzystniejszej – Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 

4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

                                                               

Zestawienie punktów dla poszczególnych zadań: 

Zadanie „A” 

Nazwa firmy Punktacja 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

"WOŹNIAK" 

100,00 pkt 

Zadanie „B” 

UNIEWAŻNIONO 
 

Sporządził. Natalia Samborska 
 Prezes Zarządu 

         Andrzej Maksymiuk 


