
oznaczenie sprawy: ZA.271.62.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dla obszaru w rejonie ul. Warzywnej,
Siennej, Rolników, węzła autostrady A4 i autostrady A1, ul. Pszczyńskiej"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

WATER SERVICE MARIUSZ WIEWIÓRSKI
ZGRZEBNIOKA 8/33, 43-100 TYCHY z ceną 750 300,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne : Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne : Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07.12.2020 r. do godz. 09:00 wpłynęły 3
oferty.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny
oferty. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - Water Service
Mariusz Wiewiórski nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca - Water Service Mariusz Wiewiórski w dniu 08.12.2020r. (nr kor. UM.1188197.2020) złożył oświadczenie
o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.).

Pismem z dnia 18.12.2020r. (kor. nr UM.1205144.2020) Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczeń
i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył oświadczenia i  dokumenty (kor.
UM.1253556.2020, data wpływu: 22.12.2020 r.).
Zamawiający dokonał oceny złożonych oświadczeń i dokumentów.
Pismem z dnia 12.01.2021r. (kor. UM.31069.2021) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (kor. UM.40083.2021, data
wpływu: 13.01.2021r. i kor. UM.77078.2021, data wpływu: 15.01.2021r.)
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:- cena - 60%, - doświadczenie zawodowe projektanta
w specjalności instalacyjnej, o którym mowa w pkt 8.3.2) lit. b) SIWZ - 40%. Wybrana oferta uzyskała najwyższą
liczbę punktów - 100 pkt (60,00 pkt w kryterium "cena" i 40,00 pkt w kryterium " doświadczenie zawodowe projektanta
w specjalności instalacyjnej, o którym mowa w pkt 8.3.2) lit. b) SIWZ "), jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.

.



Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

doświadczenie
zawodowe
projektanta

w specjalności
instalacyjnej,

o którym mowa
w pkt 8.3.2) lit. b)

SIWZ

Łączna
punktacja

1.

WATER SERVICE MARIUSZ WIEWIÓRSKI
ZGRZEBNIOKA 8/33,
43-100 TYCHY

60,00 40,00 100,00

2.
ŚRODOWISKO - BARTŁOMIEJ SZENDOŁ
SPORTOWCÓW 11,
43-300 BIELSKO-BIAŁA

38,77 40,00 78,77

3.

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ HYDROSAN SP. Z
O. O.
HENRYKA SIENKIEWICZA 10,
44-100 GLIWICE

24,42 40,00 64,42

Główny Specjalista

25-01-2021 r. Aneta Oleś
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

25-01-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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