
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.4.2021
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne)
pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby MZUK Gliwice"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie
CZĘŚĆ II - Wykonanie prac w zakresie wykonania projektu modernizacji targowiska miejskiego przy ul.
Lipowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia
na budowę
zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn.
zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Jedyna oferta złożona do tej części postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dysponuje kwotą 150 000,00 zł, natomiast cena oferty najkorzystniejszej
złożonej przez Wykonawcę Studium Sp. z o.o. Sp.k., ul. Stanisława Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa wynosi
276 750,00 zł.
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
CZĘŚĆ I - Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania parku "Zacisze" w Bojkowie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych
Zacisze 7/8, 31-156 Kraków z ceną 7 890,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 01 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.03.2021r. do godz. 09:00 wpłynęła 1 oferta dla CZĘŚCI I.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
1. W dniu 29.03.2021r. pismem MZUK.10586.2021 w oparciu o art. 224 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy pzp
wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Wykonawca
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożył wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny. Zamawiający uznał
wyjaśnienia za wystarczające.
2. W dniu 01.04.2021r. pismem MZUK.11155.2021 w oparciu o art. 274 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wezwał
Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca w wyznaczonym
terminie złożył wymagane dokumenty. Zamawiający uznał, iż złożone dokumenty potwierdzają spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji warunków
zamówienia.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
- cena - 60%.
- doświadczenie projektanta branży architektonicznej - 40%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia..

CZĘŚĆ III - Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania pola do gry w minigolfa przy ul. Bekasa wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę
Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych



Zacisze 7/8, 31-156 Kraków z ceną 9 790,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 01 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.03.2021r. do godz. 09:00 wpłynęła 1 oferta dla CZĘŚCI III.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
1. W dniu 29.03.2021r. pismem MZUK.10586.2021 w oparciu o art. 224 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy pzp
wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Wykonawca
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożył wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny. Zamawiający uznał
wyjaśnienia za wystarczające.
2. W dniu 01.04.2021r. pismem MZUK.11155.2021 w oparciu o art. 274 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wezwał
Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca w wyznaczonym
terminie złożył wymagane dokumenty. Zamawiający uznał, iż złożone dokumenty potwierdzają spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji warunków
zamówienia.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
- cena - 60%.
- doświadczenie projektanta branży architektonicznej - 40%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia..

CZĘŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacji zagospodarowania działek 1517
i 1518, obręb Sośnica w Gliwicach
Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych
Zacisze 7/8, 31-156 Kraków z ceną 13 890,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 01 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.03.2021r. do godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty dla CZĘŚCI IV.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
1. W dniu 01.04.2021r. pismem MZUK.11155.2021 w oparciu o art. 274 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wezwał
Wykonawcę Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane dokumenty. Zamawiający uznał, iż złożone
dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z postępowania.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji warunków
zamówienia.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
- cena - 60%.
- doświadczenie projektanta branży architektonicznej - 40%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia..

CZĘŚĆ V - Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania skweru rekreacyjno-sportowego na dz. nr 954, 953,
obręb Ostropa Północ wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających
pozwolenia na budowę
Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych
Zacisze 7/8, 31-156 Kraków z ceną 5 890,00 zł.



Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 01 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.03.2021r. do godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty dla CZĘŚCI V.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
1. W dniu 29.03.2021r. pismem MZUK.10586.2021 w oparciu o art. 224 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy pzp
wezwał Wykonawcę Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożył wyjaśnienia
dotyczące zaoferowanej ceny. Zamawiający uznał wyjaśnienia za wystarczające.
2. W dniu 29.03.2021r. pismem MZUK.10586.2021 w oparciu o art. 224 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy pzp
wezwał Wykonawcę PROJECT-ON Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożył wyjaśnienia dotyczące
zaoferowanej ceny. Zamawiający uznał wyjaśnienia za wystarczające.
3. W dniu 01.04.2021r. pismem MZUK.11155.2021 w oparciu o art. 274 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wezwał
Wykonawcę Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane dokumenty. Zamawiający uznał, iż złożone
dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z postępowania.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji warunków
zamówienia.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
- cena - 60%.
- doświadczenie projektanta branży architektonicznej - 40%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia..

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  

Liczba pkt
w

kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

doświadczenie
projektanta branży
architektonicznej

Łączna
punktacja

1.

CZĘŚĆ I - Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania
parku "Zacisze" w Bojkowie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie
wymagających pozwolenia na budowę
Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych
Zacisze 7/8,
31-156 Kraków

60,00 40,00 100,00

2.

CZĘŚĆ II - Wykonanie prac w zakresie wykonania
projektu modernizacji targowiska miejskiego przy ul.
Lipowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę /
zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia
na budowę
Studium Sp. z o.o. Sp.k.
Stanisława Noakowskiego 12/99,
00-666 Warszawa

0,00 0,00 0,00

3.

CZĘŚĆ III - Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania
pola do gry w minigolfa przy ul. Bekasa wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót
nie wymagających pozwolenia na budowę
Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych
Zacisze 7/8,
31-156 Kraków

60,00 20,00 80,00

4. CZĘŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowej dla 60,00 40,00 100,00



zadania: Modernizacji zagospodarowania działek 1517
i 1518, obręb Sośnica w Gliwicach
Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych
Zacisze 7/8,
31-156 Kraków

5.

CZĘŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Modernizacji zagospodarowania działek 1517
i 1518, obręb Sośnica w Gliwicach
PROJECT-ON Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa

47,60 20,00 67,60

6.

CZĘŚĆ V - Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania
skweru rekreacyjno-sportowego na dz. nr 954, 953, obręb
Ostropa Północ wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających
pozwolenia na budowę
Land Art Projekt S.C. M.Feil-Bereta, D.Mytych
Zacisze 7/8,
31-156 Kraków

46,54 40,00 86,54

7.

CZĘŚĆ V - Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania
skweru rekreacyjno-sportowego na dz. nr 954, 953, obręb
Ostropa Północ wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających
pozwolenia na budowę
PROJECT-ON Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa

60,00 20,00 80,00

Specjalista

09-04-2021 r. Adam Bicz
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

09-04-2021 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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