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KISA/DZP/ŻB/90/06/2022                              Katowice, 09.06.2022 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 
zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Sobocińskiego 
i ulic sąsiednich w Katowicach" nr: KISA/TOt/08/I/2022/PROJEKTOWANIE_SOBOCIŃSKIEGO 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 42 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa 
nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja systemu 
kanalizacyjnego w rejonie ul. Sobocińskiego i ulic sąsiednich w Katowicach" nr  sprawy: 
KISA/TOt/08/I/2022/PROJEKTOWANIE_SOBOCIŃSKIEGO, prowadzonym w trybie otwartym, 
za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez: 

 

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej  
„HYDROSAN” Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 10 
44-101 Gliwice 
 

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 2 złożoną przez 
Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 
44-101 Gliwice. Oferta ta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą sumaryczną ilość 
punktów tj. 85,00 w kryteriach, jakimi były cena i doświadczenie personelu wykonawcy 
wyznaczonego do realizacji zadania.  
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Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu następujący 
wykonawcy złożyli swoje oferty:  
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 

Punkty przyznane wg kryteriów: 
1) Cena – 80% (80 pkt.) 
2) Doświadczenie personelu wykonawcy 

wyznaczonego do realizacji zadania – 20% 
(20 pkt.)  

Punktacja –  
wg 

kryterium  
Cena 

Punktacja –  
wg kryterium  

Doświadczenie 
personelu wykonawcy 

wyznaczonego  
do realizacji zadania 

Punktacja - 
łącznie 

1 

Brewczyński Wojciech 
„PROEKO” 
ul. Rudzka 28 
44-200 Rybnik 

54,20 10,00 64,20 

2 

Biuro Projektów Gospodarki 
Wodno-Ściekowej  
„HYDROSAN” Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 10 
44-101 Gliwice   

80,00 5,00 85,00 

3 
ALFA Bożena Habrajska 
ul. Żeliwna 38 
40-599 Katowice 

Oferta odrzucona 

 
Działając na podstawie art. 42 lit. b) Regulaminu, Zamawiający zawiadamia, 
że w przedmiotowym postępowaniu odrzucił ofertę Wykonawcy: 
 
ALFA Bożena Habrajska 
ul. Żeliwna 38 
40-599 Katowice 
 

Uzasadnienie prawne:  

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.”  

/art. 39 ust. 1 lit. b) Regulaminu/ 

 

„Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.” 

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.”  

/art. 39 ust. 1 lit. c) w związku z art. 40 ust. 3 Regulaminu/ 
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Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający pismem o sygnaturze KISA/DZP/ŻB/95/05/2022 z dnia 18.05.2022 r. wezwał 
Wykonawcę ALFA Bożena Habrajska do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, bowiem zaoferowana cena netto w kwocie 
240 000,00 PLN stanowi 59,07% wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia 
oraz 64,34% średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 

W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, które 
Zamawiający uznał za potwierdzające, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, bowiem Wykonawca wskazując elementy oferty mające wpływ 
na wysokość zaoferowanej ceny nie uwzględnił wszystkich wymagań wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do 
SIWZ- Specyfikacja techniczna).  

Zamawiający wskazuje, że z wyjaśnień przedłożonych przez Wykonawcę wynika, iż suma 
kosztów prac wskazanych do wykonania i stanowiących elementy oferty mające wpływ na 
wysokość zaoferowanej ceny, wynosi 206 000,00 zł netto, a więc jest niższa niż cena oferty 
wynosząca 240 000,00 zł netto. Pomimo tego faktu wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę 
potwierdzają, iż w ramach wskazanych kosztów nie uwzględnił on prac niezbędnych do 
realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia Wykonawcy, dokonał analizy elementów oferty 
(planowanych do wykonania prac) wskazanych przez Wykonawcę, mających wpływ 
na wysokość zaoferowanej ceny w stosunku do zakresu realizacji zamówienia, wskazanego w 
specyfikacji technicznej, w wyniku czego stwierdził, że przedstawiona wycena zakresu prac 
projektowych objętego ofertą, nie uwzględnia niezbędnych elementów składających się 
na przedmiotem zamówienia, które stanowią istotne elementy kompletnej dokumentacji 
i stanowią znaczący koszt opracowania dokumentacji projektowej, nieujęty  w cenie oferty, 
tj.: 

1) wykonanie inwentaryzacji zieleni;  
2) uzyskanie zgód na wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, w tym  skompletowanie 

dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Wykonawcę (jako pełnomocnika 
Zamawiającego) decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę zieleni pod 
warunkiem zawieszenia opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 16.04.2014 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
2021 poz. 1098) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę 
zieleni lub  oświadczenie o braku konieczności dokonywania wycinki drzew i krzewów, 

3) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
4) opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni ulic po wykonanych robotach 

kanalizacyjnych wraz z uzgodnieniem projektu z Miejskich Zarządem Ulic i Mostów 
w Katowicach, 

5) uzyskanie stosownych oświadczeń o sposobie wykonania rozdziału ścieków na 
poszczególnych terenach prywatnych, które należy uzyskać od wszystkich właścicieli 
terenów objętych projektem. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z pkt. XXI.4 SIWZ, podana w ofercie cena 
musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia, oraz 
obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę 
potwierdzają, że złożona przez niego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i tym samym podlega odrzuceniu. 
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Zamawiający informuje, 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 najkorzystniejszej oferty.  

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminu udzielania 
zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

 
 
Z poważaniem 
 

 
   Prokurent            Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Słaboń         Andrzej Cebula 


