
oznaczenie sprawy: ZA.271.75.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta
na rejony"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część 1: Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony
- Rejon nr 1

MAJOR JACEK MAJCHRZYK
ARTURA GROTTGERA 6/4A, 44-102 GLIWICE z ceną 44 789,76 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 kryterium
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. 08.10.2020 r. godz. 09:00 wpłynęło 10 ofert, w tym na część 1 - rejon nr 1
wpłynęły 3 oferty. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury,
o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - MAJOR Jacek
Majchrzyk nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wraz z ofertą złożył
oświadczenie o braku przynależności do 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.). Zamawiający w dniu 16.10.2020 r.
korespondencją nr UM.970849.2020 na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia
dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 3).
Do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Wykonawca w dniu 20.10.2020 r. korespondencją nr
UM.981362.2020 potwierdził aktualność dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
tj. wykaz usług wraz z potwierdzeniem wykonania usługi, które zostały złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Jednocześnie Wykonawca złożył dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
tj. wydruk z CEIDG. Zamawiający dokonał oceny złożonych dokumentów, uznając je za wystarczające i niebudzące
wątpliwości. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i ich znaczeniem:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

Część 2: Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony
- Rejon nr 2
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "NATEZJA"
URSZULA HEINRICH, DOMINIKA BREMER SP. J.
RACIBORSKA 25G, 44-153 TRACHY z ceną 42 768,00 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 kryterium
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. 08.10.2020 r. godz. 09:00 wpłynęło 10 ofert, w tym na część 2 - rejon nr 2
wpłynęły 2 oferty. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ zastosowanie procedury,
o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - Firma Usługowo
Handlowa Natezja Urszula Heinrich, Dominika Bremer spółka jawna nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki



udziału w postępowaniu. Wykonawca w dniu 12.10.2020 r. korespondencją nr UM.950228.2020 złożył oświadczenie
o braku przynależności do 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.) z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu. Zamawiający w dniu 13.10.2020 r. korespondencją nr UM.955021.2020 wezwał
Wykonawcę do uzupełnienie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, o treści załącznika nr 2 do SIWZ oraz wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentu tj.
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23) ustawy Pzp, o treści załącznika nr 3 do SIWZ. Do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,
Wykonawca w dniu 16.10.2020 r. korespondencją nr UM.971249.2020 złożył wyjaśnienia dotyczące oświadczenia
o grupie kapitałowej oraz uzupełnił oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, o treści załącznika nr 2 do SIWZ, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający
dokonał oceny złożonych oświadczeń i dokumentów, uznając je za wystarczające i niebudzące wątpliwości.
W związku z powyższym w dniu 20.10.2020 r. korespondencją nr UM.982186.2020 na podstawie art. 26 ust. 2
ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów
i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ
pkt 3).
Do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Wykonawca w dniu 23.10.2020 r. korespondencją nr
UM.1002915.2020 złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz usług
wraz z potwierdzeniem wykonania usługi oraz dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu tj. wydruk z KRS. Zamawiający dokonał oceny złożonych dokumentów, uznając je za wystarczające
i niebudzące wątpliwości. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i ich znaczeniem:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Część 3: Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony
- Rejon nr 3
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOZERA MICHAŁ KOZERA
LIPOWA 7A, 41-407 IMIELIN z ceną 70 800,00 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 kryterium
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. 08.10.2020 r. godz. 09:00 wpłynęło 10 ofert, w tym na część 3 - rejon nr 3
wpłynęły 2 oferty. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury,
o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - Firma Handlowo
Usługowa KOZERA Michał Kozera nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca w dniu 13.10.2020 r. korespondencją nr UM.954554.2020 złożył oświadczenie o braku przynależności
do 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.). Wykonawca w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
wskazał, że będzie polegał na zasobach innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Natomiast wraz
z ofertą nie złożył zobowiązania podmiotu trzeciego. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 14.10.2020 r.
korespondencją nr UM.959102.2020 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnienie
warunków udziału w postępowaniu tj. zobowiązania podmiotu trzeciego, o treści załącznika nr 6 do SIWZ. Do terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego, Wykonawca w dniu 20.10.2020 r. korespondencją nr UM.978911.2020
uzupełnił zobowiązanie podmiotu trzeciego, o treści załącznika nr 6 do SIWZ. Zamawiający dokonał oceny złożonego
dokumentu, uznając go za wystarczający i niebudzący wątpliwości. W dniu 20.10.2020 r. korespondencją nr
UM.982210.2020 na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów
i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale
11 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 3).
Do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Wykonawca w dniu 27.10.2020 r. korespondencją nr
UM.1017783.2020 złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz usług
wraz z referencjami oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu tj.
wydruk z CEIDG Wykonawcy oraz wydruk z CEIDG podmiotu trzeciego. Zamawiający dokonał oceny złożonych
dokumentów, uznając je za wystarczające i niebudzące wątpliwości. Wykonawca spełnia warunki udziału



w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i ich znaczeniem:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Część 4: Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony
- Rejon nr 4
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
73A, 42-142 KAMIŃSKO z ceną 56 736,00 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 kryterium
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. 08.10.2020 r. godz. 09:00 wpłynęło 10 ofert, w tym na część 4 - rejon nr 4
wpłynęły 3 oferty. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury,
o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - DROGOS Piotr
Kaliściak nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w dniu 09.10.2020 r.
korespondencją nr UM.943577.2020 złożył oświadczenie o braku przynależności do 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.).
Zamawiający w dniu 16.10.2020 r. korespondencją nr UM.970927.2020 na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp
wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 3).
Do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Wykonawca w dniu 21.10.2020 r. korespondencją nr
UM.989696.2020 złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz usług
wraz z potwierdzeniem wykonania usługi oraz dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu tj. wydruk z CEIDG. Zamawiający dokonał oceny złożonych dokumentów, uznając je za
wystarczające i niebudzące wątpliwości. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i ich znaczeniem:
- cena - 100%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt, 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

Łączna
punktacja

1.

Część 1: Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników
i parkingów przy podziale miasta na rejony - Rejon nr 1
MAJOR JACEK MAJCHRZYK
ARTURA GROTTGERA 6/4A,
44-102 GLIWICE

100,00 100,00

2.

ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK
MARIAN
GLIWICKA 25,
44-145 STANICA

96,43 96,43

3.
USŁUGI PORZĄDKOWE KARWIKOL MICHAŁ ŁAWACZ
MECHANIKÓW 15,
44-109 GLIWICE

29,46 29,46

4. Część 2: Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników
i parkingów przy podziale miasta na rejony - Rejon nr 2
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "NATEZJA"
URSZULA HEINRICH, DOMINIKA BREMER SP. J.
RACIBORSKA 25G,

100,00 100,00



44-153 TRACHY

5.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A,
44-177 CHUDÓW

94,29 94,29

6.

Część 3: Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników
i parkingów przy podziale miasta na rejony - Rejon nr 3
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KOZERA MICHAŁ KOZERA
LIPOWA 7A,
41-407 IMIELIN

100,00 100,00

7. WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM WALTER HEINRICH
RACIBORSKA 58,
44-153 TRACHY

92,59 92,59

8.

Część 4: Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników
i parkingów przy podziale miasta na rejony - Rejon nr 4
DROGOS PIOTR KALIŚCIAK
73A,
42-142 KAMIŃSKO

100,00 100,00

9. FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36,
44-105 GLIWICE

99,49 99,49

10.
FHU ADRIAN SITKO
PODMIEJSKA 51,
41-407 IMIELIN

93,62 93,62

Inspektor

04-11-2020 r. Angelika Janczarek
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

04-11-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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