
oznaczenie sprawy: ZA.271.92.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Kompleksowa analiza systemu kanalizacji deszczowej w zlewniach na terenie położonym
w granicach administracyjnych miasta Gliwice z usługą wykonania operatów

wodnoprawnych i uzyskania zgód wodnoprawnych."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Część I - Rejon I

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice z ceną 122 578,00 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.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokonał oceny oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 08.01.2021 r. do godz. 09:00 na część I zamówienia wpłynęła 1 oferta.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.), Zamawiający pismem z dnia 18.01.2021 r. (nr kor. UM.89400.2021) zawiadomił Wykonawcę, że
w tekście jego oferty (w części I) na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp dokonano poprawy oczywistej omyłki
rachunkowej w zakresie wartości VAT. W konsekwencji dokonanej poprawy omyłki rachunkowej, wartość brutto oferty
(część I) nie uległa zmianie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 18.01.2021 r. (nr kor. UM.92168.2021) wezwał Wykonawcę
do złożenia:
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
pkt 2), tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt 3), tj.
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o treści
załącznika nr 7 do SIWZ oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o treści załącznika nr 8 do SIWZ.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca pismem z dnia 21.01.2021 r. (nr kor. UM.153509.2021)
złożył dokumenty, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.

Przy wyborze oferty (część I) Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60 pkt,
- doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych na odprowadzanie
wód deszczowych do wód powierzchniowych - 40 pkt.
Wybrana oferta (część I) uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt (60,00 pkt - w kryterium "cena", 40,00 pkt
- w kryterium " doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych
na odprowadzanie wód deszczowych do wód powierzchniowych"), jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

Część II - Rejon II
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice z ceną 118 497,00 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.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokonał oceny oferty.



Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 08.01.2021 r. do godz. 09:00 na część II zamówienia wpłynęła 1 oferta.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 13.01.2021 r. (nr kor. UM.40521.2021) wezwał Wykonawcę
do złożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, ponieważ zaoferowana cena
całkowita oferty w zakresie części II zamówienia jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej
o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy -
Prawo zamówień publicznych.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca pismem (znak: DS/SN/35/ 2021) z dnia 15.01.2021 r. (nr
kor. UM.66747.2021) złożył wyjaśnienia, które Zamawiający uznał za wystarczające.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.), Zamawiający pismem z dnia 18.01.2021 r. (nr kor. UM.89400.2021) zawiadomił Wykonawcę, że
w tekście jego oferty (część II) na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp dokonano poprawy oczywistej omyłki
rachunkowej w zakresie wartości VAT. W konsekwencji dokonanej poprawy omyłki rachunkowej, wartość brutto oferty
(część II) nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 18.01.2021 r. (nr kor. UM.92168.2021) wezwał Wykonawcę
do złożenia:
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
pkt 2), tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt 3), tj.
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o treści
załącznika nr 7 do SIWZ oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o treści załącznika nr 8 do SIWZ.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca pismem z dnia 21.01.2021 r. (nr kor. UM.153509.2021)
złożył dokumenty, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.

Przy wyborze oferty (część II) Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60 pkt,
- doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych na odprowadzanie
wód deszczowych do wód powierzchniowych - 40 pkt.
Wybrana oferta (część II) uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt (60,00 pkt - w kryterium "cena", 40,00
pkt - w kryterium "doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych
na odprowadzanie wód deszczowych do wód powierzchniowych"), jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

Część III - Rejon III
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice z ceną 447 730,00 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.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokonał oceny oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 08.01.2021 r. do godz. 09:00 na część III zamówienia wpłynęła 1 oferta.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.), Zamawiający pismem z dnia 18.01.2021 r. (nr kor. UM.89400.2021) zawiadomił Wykonawcę, że
w tekście jego oferty (część III) na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp dokonano poprawy oczywistej omyłki
rachunkowej w zakresie wartości VAT. W konsekwencji dokonanej poprawy omyłki rachunkowej, wartość brutto oferty
(część III) nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 18.01.2021 r. (nr kor. UM.92168.2021) wezwał Wykonawcę
do złożenia:



- dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
pkt 2), tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt 3), tj.
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o treści
załącznika nr 7 do SIWZ oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o treści załącznika nr 8 do SIWZ.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca pismem z dnia 21.01.2021 r. (nr kor. UM.153509.2021)
złożył dokumenty, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.

Przy wyborze oferty (część III) Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60 pkt,
- doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych na odprowadzanie
wód deszczowych do wód powierzchniowych - 40 pkt.
Wybrana oferta (część III) uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt (60,00 pkt - w kryterium "cena", 40,00
pkt - w kryterium "doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych
na odprowadzanie wód deszczowych do wód powierzchniowych"), jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

Część IV - Rejon IV
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice z ceną 81 600,00 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.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokonał oceny oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 08.01.2021 r. do godz. 09:00 na część IV zamówienia wpłynęła 1 oferta.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 13.01.2021 r. (nr kor. UM.40521.2021) wezwał Wykonawcę
do złożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, ponieważ zaoferowana cena
całkowita oferty w zakresie części IV zamówienia jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust.
1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca pismem (znak: DS/SN/35/ 2021) z dnia 15.01.2021 r. (nr
kor. UM.66747.2021) złożył wyjaśnienia, które Zamawiający uznał za wystarczające.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.), Zamawiający pismem z dnia 18.01.2021 r. (nr kor. UM.89400.2021) zawiadomił Wykonawcę, że
w tekście jego oferty (część IV) na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp dokonano poprawy oczywistej omyłki
rachunkowej w zakresie wartości VAT. W konsekwencji dokonanej poprawy omyłki rachunkowej, wartość brutto oferty
(część IV) nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 18.01.2021 r. (nr kor. UM.92168.2021) wezwał Wykonawcę
do złożenia:
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
pkt 2), tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt 3), tj.
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o treści
załącznika nr 7 do SIWZ oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o treści załącznika nr 8 do SIWZ.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca pismem z dnia 21.01.2021 r. (nr kor. UM.153509.2021)
złożył dokumenty, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.

Przy wyborze oferty (część IV) Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:



- cena - 60 pkt,
- doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych na odprowadzanie
wód deszczowych do wód powierzchniowych - 40 pkt.
Wybrana oferta (część IV) uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt (60,00 pkt - w kryterium "cena", 40,00
pkt - w kryterium "doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych
na odprowadzanie wód deszczowych do wód powierzchniowych"), jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..

Część V - Rejon V
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice z ceną 85 244,00 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.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokonał oceny oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 08.01.2021 r. do godz. 09:00 na część V zamówienia wpłynęła 1 oferta.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający pismem z dnia 18.01.2021 r. (nr kor. UM.92168.2021) wezwał Wykonawcę
do złożenia:
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
pkt 2), tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt 3), tj.
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o treści
załącznika nr 7 do SIWZ oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o treści załącznika nr 8 do SIWZ.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca pismem z dnia 21.01.2021 r. (nr kor. UM.153509.2021)
złożył dokumenty, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia, natomiast nie potwierdzają spełnienia warunku
udziału w postępowaniu, ponieważ w pozycji 4 wykazu usług (część V) Wykonawca wskazał usługę, którą wykonał
na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach oraz załączył dowód, tj. protokół zdawczo
- odbiorczy, który nie potwierdza należytego wykonania ww. usługi.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) pismem z dnia 26.01.2021 r. (nr kor.
UM.196996.2021) z dnia 27.01.2021 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dowodu potwierdzającego, że usługa
wskazana w pozycji nr 4 wykazu usług (część V) została wykonana należycie. W przypadku nieuzyskania dowodu dla
wyżej opisanej usługi, Zamawiający wezwał do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, o treści załącznika nr 7 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca pismem z dnia 01.02.2021 r. (nr kor. UM.234772.2021) zwrócił się z prośbą do Zamawiającego
o wydłużenie terminu na uzupełnienie dowodu potwierdzającego, że usługa wskazana w pozycji nr 4 (część 5)
wykazu usług została wykonana należycie.
W odpowiedzi na prośbę Wykonawcy, Zamawiający pismem z dnia 01.02.2021 r. (nr kor. UM.235142.2021) wyraził
zgodę na przedłużenie terminu do dnia 03.02.2021 r.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca pismem (znak: SN/124/2021) z dnia 02.02.2021 r. (nr
kor. UM.236804.2021) uzupełnił dokument, tj. referencje, które potwierdzają należyte wykonanie usługi, o której
mowa w pozycji 4 wykazu usług (część V).

Przy wyborze oferty (część V) Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60 pkt,
- doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych na odprowadzanie
wód deszczowych do wód powierzchniowych - 40 pkt.
Wybrana oferta (część V) uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt (60,00 pkt - w kryterium "cena", 40,00
pkt - w kryterium "doświadczenie specjalisty z zakresu prawa wodnego w wykonywaniu operatów wodnoprawnych
na odprowadzanie wód deszczowych do wód powierzchniowych"), 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 specjalisty z zakresu prawa wodnego
w wykonywaniu operatów wodnoprawnych

na odprowadzanie wód deszczowych do wód
powierzchniowych

Łączna
punktacja

1.

Część I - Rejon I
Główny Instytut
Górnictwa
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice

60,00 40,00 100,00

2.

Część II - Rejon II
Główny Instytut
Górnictwa
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice

60,00 40,00 100,00

3.

Część III - Rejon III
Główny Instytut
Górnictwa
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice

60,00 40,00 100,00

4.

Część IV - Rejon IV
Główny Instytut
Górnictwa
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice

60,00 40,00 100,00

5.

Część V - Rejon V
Główny Instytut
Górnictwa
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice

60,00 40,00 100,00

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

10-02-2021 r. Danuta Barańska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

10-02-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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