
oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum miasta i pojemników na psie odchody
na terenie miasta Gliwice"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Dotyczy części 1: "Opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice"

Remondis Gliwice Sp. z o.o.
Kaszubska 2, 44-100 Gliwice z ceną 77 743,26 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 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.) na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21.10.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert, w tym 4 oferty na część 1
zamówienia.
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24
aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonał oceny oferty.
Zamawiający zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - Remondis Gliwice Sp.
z o.o. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca w dniu 23.10.2020 r. (nr kor. UM.1000445.2020) 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 2019 r.
poz. 369 z późn. zm.) z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający pobrał odpis z ogólnodostępnej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (Rejestr BDO), który potwierdza, że Wykonawca posiada wpis zgodny z wymaganiami określonymi
w rozdziale 9 pkt 1 SIWZ.
Ponieważ Wykonawca wskazał w ofercie adres ogólnopolskiej bazy danych (Krajowego Rejestru Sądowego),
Zamawiający pobrał aktualny odpis KRS na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Dokument potwierdza
brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający pismem z dnia
28.10.2020 r. (nr kor. UM.1021496.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 3) tj.
wykazu usług o treści Załącznika nr 6 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego pismem z dnia 29.10.2020 r. (kor. nr
UM.1027807.2020) złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający
dokonał oceny 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 jego znaczeniem:
- cena - 100 %,

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów; jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy części 2: "Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum miasta Gliwice"
Remondis Gliwice Sp. z o.o.
Kaszubska 2, 44-100 Gliwice z ceną 478 865,40 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 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.) na podstawie kryterium oceny ofert określonego



w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21.10.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert, w tym 2 oferty na część 2
zamówienia.
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24
aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonał oceny oferty.
Zamawiający zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza - Remondis Gliwice Sp.
z o.o. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca w dniu 23.10.2020 r. (nr kor. UM.1000445.2020) 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 2019 r.
poz. 369 z późn. zm.) z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający pobrał odpis z ogólnodostępnej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (Rejestr BDO), który potwierdza, że Wykonawca posiada wpis zgodny z wymaganiami określonymi
w rozdziale 9 pkt 1 SIWZ.
Ponieważ Wykonawca wskazał w ofercie adres ogólnopolskiej bazy danych (Krajowego Rejestru Sądowego),
Zamawiający pobrał aktualny odpis KRS na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Dokument potwierdza
brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający pismem z dnia
28.10.2020 r. (nr kor. UM.1021496.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt 3) tj.
wykazu usług o treści Załącznika nr 6 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego pismem z dnia 29.10.2020 r. (kor. nr
UM.1027807.2020) złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający
dokonał oceny 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 jego znaczeniem:
- cena - 100 %,

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów; 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.

Dotyczy części 1: "Opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie
miasta Gliwice"
Remondis Gliwice Sp. z o.o.
Kaszubska 2,
44-100 Gliwice

100,00 100,00

2.
MAJOR Jacek Majchrzyk
Grottgera 6/4a,
44-100 Gliwice

92,65 92,65

3.
P.P.U.H. Aleksandra Augustowska
Górnicza 8a,
44-177 Chudów

0,00 0,00

4.
FIRMA USŁUGOWA "SEBCIO"
Mazowiecka 36,
44-105 Gliwice

0,00 0,00



5.

Dotyczy części 2: "Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum
miasta Gliwice"
Remondis Gliwice Sp. z o.o.
Kaszubska 2,
44-100 Gliwice

100,00 100,00

6. Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak
Gliwicka 25,
44-145 Stanica

29,70 29,70

Podinspektor

06-11-2020 r. Anna Jasińska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych

06-11-2020 r. Katarzyna Ługowska
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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