KIWK/ZP/MK/272/01/2021

Katowice, 18.01.2021 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
„Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach" –
nr sprawy: KIWK/TOt/39/II/2020/PROJEKTOWANIE PARKING OS PODLESIE.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając na podstawie art. 42 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia dotyczącym: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP
na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach", prowadzonym w trybie otwartym,
za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez:
Architektura i Projekty
Damian Bejton
ul. 3 Maja 71A
44-230 Czerwionka – Leszczyny

UZASADNIENIE WYBORU
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, z zastosowaniem art. 13a Regulaminu, oraz zgodnie z art. 41
ust. 1 i 2 Regulaminu i postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający
uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Architektura i Projekty Damian Bejton, ul. 3 Maja
71A, 44-230 Czerwionka – Leszczyny. Oferta ta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę
punktów, tj. 51,57 w kryterium jakim była cena.

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6
NIP 9542588939 REGON 240612757
KRS: 0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości
numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06
e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl www.kiwk.katowice.pl
facebook.com/katowicka.infrastruktura/

Zamawiający jednocześnie informuje, że następujący wykonawcy złożyli oferty:
Punkty przyznane wg kryterium:
Cena – 100%
Nr
oferty

Wykonawca

Punktacja –
wg kryterium
Cena

Punktacja łącznie

1

0-32 Spółka Sp. z o.o.
ul. Mazurska 14/9
41-503 Chorzów

Wykonawca wykluczony /
Oferta odrzucona

2

WMC Inżynieria
Wanda Czopek
Troks 103
32-300 Olkusz

44,23

44,23

3

Archidom Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz

38,59

38,59

4

Architektura i Projekty
Damian Bejton
ul. 3 Maja 71A
44-230 Czerwionka – Leszczyny

51,57

51,57

5

Firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

20,54

20,54

6

Inżynier Budownictwa Ireneusz Kowol
ul. Szpitalna 28a/8
44-194 Knurów

40,49

40,49

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, że z przedmiotowego
postępowania wykluczył Wykonawcę:
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0-32 Spółka Sp. z o.o.
ul. Mazurska 14/9
41-503 Chorzów
Uzasadnienie prawne:
Art. 13 ust. 1 lit c) i n) Regulaminu:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;”
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania
warunków udziału w postępowaniu”
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z zapisami pkt. VIII. 1. SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 13 Regulaminu. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany był przedłożyć w ofercie m.in. aktualny odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie dołączył do oferty w/w dokumentu. Wobec
powyższego, Zamawiający pismem z dnia 05.01.2021 r. – KIWK/ZP/MK/56/01/2021, wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia aktualnego odpisu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającego
jednoznacznie, iż nie później niż na dzień składania ofert, Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z przedmiotowego postępowania. W odpowiedzi na wezwanie, w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Wykonawca przedłożył zaświadczenie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 08.01.2021 r., czyli wystawione po terminie składania ofert, który przypadał na dzień 02.12.2020
r. Zatem Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić, czy na dzień składania ofert wykonawca nie podlegał
wykluczeniu z postępowania.
Ponadto zgodnie z zapisami pkt. VIII.2.3) SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - w szczególności dysponują bądź będą dysponować:
a) Kierownikiem Zespołu Projektowego, posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
w specjalności inżynieryjnej drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany
był przedłożyć w ofercie:
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
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2) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, tj. w szczególności kopia uprawnień budowalnych wraz z aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VIII. 2. 2) - 4) SIWZ
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII. 3, 4 SIWZ jest
zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia, w takim
przypadku załącza do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca dołączył do oferty wykaz osób, w którym wskazał następujące osoby:
1) Pana Jerzego K., jako wykonawcę projektu branży drogowej, którym będzie dysponował na
podstawie umowy zlecenia, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2) Pana Władysława Z., jako wykonawcę projektu branży instalacyjnej sanitarnej, którym będzie
dysponował na podstawie umowy zlecenia, posiadającego uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykonawca nie dołączył do oferty pisemnych zobowiązań, potwierdzających dysponowanie
w/w osobami. Wykonawca nie wskazał również w wykazie, która z wymienionych osób będzie pełnić
funkcję Kierownika Zespołu Projektowego.
Wobec powyższego, Zamawiający pismem z dnia 05.01.2021 r. – KIWK/ZP/MK/56/01/2021, wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia m.in.
➢ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
➢ pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w zakresie wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych –
dotyczy Kierownika Zespołu Projektowego,
W odpowiedzi na wezwanie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedłożył
wykaz osób, w którym wskazał, że funkcję Kierownika Zespołu Projektowego będzie pełnić Pan Jerzy
K. Wykonawca nie złożył jednak pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów ani innego oświadczenia, informując jedynie, iż będzie dysponować osobami wskazanymi
w wykazie osób bezpośrednio, na podstawie umowy zlecenia, bez powołania się na zasoby podmiotu
trzeciego.
Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie wykazał, iż będzie dysponował osobą na stanowisko
Kierownika Zespołu Projektowego.
Z dysponowaniem bezpośrednim mamy do czynienia wówczas, gdy tytułem prawnym do powołania się
przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą, na dysponowanie której Wykonawca się
powołuje. Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy między nim a osobą Pana Jerzego K. nie istnieje żaden
stosunek prawny, tym samym na dzień składania ofert Wykonawca nie dysponował bezpośrednio osobą
Pana Jerzego K., przewidzianego do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu Projektowego.
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Wobec powyższego, Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie wykazał braku podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu oraz spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym
mowa w pkt. VIII.2.3) SIWZ i wykluczył Wykonawcę z postępowania.
Działając na podstawie art. 39 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, że z przedmiotowego
postępowania odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
0-32 Spółka Sp. z o.o.
ul. Mazurska 14/9
41-503 Chorzów
Uzasadnienie prawne:
Art. 39 ust. 1 lit. e) w związku z art. 13 ust. 4 Regulaminu
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”
„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu niewykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 13 Regulaminu oraz niespełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wobec powyższego oferta
Wykonawcy została uznana za odrzuconą.
Zamawiający informuje również, iż zgodnie z art. 44 ust. 1 Regulaminu, może zawrzeć umowę
z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminie udzielania
zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Prosimy o potwierdzenie otrzymania
zamowienia@kiwk.katowice.pl.

niniejszego

pisma

pocztą

elektroniczną

Z poważaniem
Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Andrzej Cebula

Władysław Spyrka
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adres

