oznaczenie sprawy: ZP.271.1.10.2020.a
DRUK ZP-PN

PROTOKÓŁ
POSTĘPOWANIA
NIEOGRANICZONEGO

O

UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA

W

TRYBIE

PRZETARGU

Protokół dotyczy:
// zamówienia publicznego
umowy ramowej

1.

Zamawiający
w tym Zamawiających z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Gmina Olsztyn
Adres: PI. Jana Pawła I11,10-101 Olsztyn
Pełna nazwa centralnego zamawiającego albo zamawiającego wyznaczonego przez właściwego ministra
kierującego działem administracji rządowej, który prowadzi postępowanie w imieniu zamawiających:
NIE DOTYCZY
Adres:
telefon:
faks:
e-mail:
@
Pełna nazwa (firma) podmiotu, który w imieniu zamawiającego/zamawiających przeprowadza
postępowanie:
Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna,
NIP: 739-384-70-26; Regon: 510742362,
Adres: Olsztyn kod: 10 -101; Plac Jana Pawła II, numer domu: 1, numer pokoju: 402
http://bip.olsztyn.eu; e-maii: przetargi @Olsztyn.eu
Telefon: 89 / 527-31-11 wew. 325; Faks: 89 / 534-93-75

2.

Przedmiot zamówienia publicznego
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
2.

Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie
Czy zamówienie zostało podzielone na części:

□ tak
'y(\nie - powody niedokonania podziału zamówienia na części (możliwość składania
ofert częściowych/udzielanie zamówienia w częściach):
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ponieważ:
Projekcie Zamówienie jest osobnym zadaniem inwestycyjnym związanym z robotami budowlanymi w
Projekcie „Rozwój transportu zbiorowego Olsztynie - trakcja szynowa”. Stanowi całość realizacyjną, a
przedmiotem zamówienia jest budowa kolejnej - nowej trasy tramwajowej, spełniającej standardy
obecnie eksploatowanej infrastruktury torowej dającej możliwość uruchomienia co najmniej dwóch
nowych relacji łączących krańcowy punkt w dzielnicy Pieczewo z istniejącymi punktami końcowymi
olsztyńskiej linii tramwajowej. Warunkiem koniecznym jest to, aby wszystkie elementy infrastruktury
torowej i infrastruktury towarzyszącej oraz systemy kontroli ruchu i sterowania urządzeniami ze sobą
współpracowały - zapewniając: sprawność, niezawodność i bezpieczeństwo jazdy. Celem Projektu
opisanym wskaźnikami rezultatu jest ilość przewożonych pasażerów (w funkcji czasu i oszczędności
kosztów), co determinuje kompletną zdolność do uruchomienia i pełną funkcjonalność
rozbudowywanych linii tramwajowych. Tym samym podział niniejszego zamówienia staje się
nieuzasadniony technicznie i ekonomicznie, ponieważ spowoduje znaczne komplikacje w integracji
wielu systemów bezpieczeństwa i zarządzania, co będzie miało wpływ na konieczność poniesienia
nieuzasadnionych kosztów. Brak zapewnienia ciągłości infrastruktury liniowej poprzez niewybudowanie
jakiegokolwiek fragmentu lub elementu nie da możliwości prowadzenia przewozu pasażerów
przewidzianych dla relacji nr 4 i 5, co jest celem inwestycji i warunkiem uzyskania finansowania. Podział
na branże zablokuje innych wykonawców, a podział na odcinki nie jest zasadny, gdyż nawet przy
ogromnej koncentracji punktowej prac wielu wykonawców, nie ma możliwości wyłączenia z ruchu
wszystkich ulic. Taka sytuacja powodowałaby nie tylko zarzuty co do równego traktowania
Wykonawców, ale nade wszystko sprzyjałaby występowaniu konfliktów między nimi. Dodatkowo należy
mieć na względzie, że dla jednego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej może być ustanowiony
tylko jeden Kierownik budowy, gdyż Prawo budowlane nakłada właśnie taki obowiązek. Nie może więc
być także większej ilości wykonawców.
W sferze ekonomicznej oprócz groźby utraty dofinansowania trzeba mieć na uwadze wielkość kosztów,
a w szczególności możliwość ich zmniejszenia wskutek zamawiania dużej ilości materiałów przez
jednego klienta - co dla wytwórców i producentów jest ogromnie ważne. Należy też mieć tu na uwadze
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ciągłość i systematyczność zamówień poszczególnych partii w łatwiej dających się przewidzieć
terminach. Nie mniej ważny jest też aspekt techniczny wynikający z technologii i reżimów wykonywania
liniowej infrastruktury torowej. Musi ona posiadać wysokie standardy wykonania, kompleksowość w
zakresie urządzania jej elementów w sposób uporządkowany, gdzie urządzenia zabezpieczenia ruchu
muszą współpracować zarówno z pojazdem, jak i sieciami sygnalizacji drogowej, a zabudowane
urządzenia trakcji i sieci powrotnej muszą stanowić obwody oddziaływania z elementami torowiska.
Ponadto wskazać należy, że nieracjonalne jest przy budowie infrastruktury tramwajowej ze względu na
specyfikę torowisk, trakcji oraz systemów bezpieczeństwa, sterowania i zarządzania itp., wydzielenie
niewielkiego odcinka (np. stanowiącego 1/50 długości całej budowanej linii), na którym to przecież
wszystkie te zakresy muszą być zrealizowane w taki sam sposób i włączone jednocześnie do obsługi
operatora transportu publicznego. Nie spowoduje to zatrudniania mniejszych firm, a specyfika
tramwajowa powoduje tylko że cena rośnie, bez dodatkowego efektu.
3. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części jednej części maksymalnej liczby części
(proszę określić tę liczbę) ... NIE DOTYCZY
Maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy (proszę
wskazać) NIE DOTYCZY
3. Wartość:
(można wypełnić po otwarciu ofert)
X zamówienia 520 760 891,15 PLN co stanowi równowartość 121 978 050,54 euro
zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na
części: NIE DOTYCZY
zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej,
została ustalona na kwotę NIE DOTYCZY, co stanowi równowartość............................. euro,
W w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę: 130 770 007,43 zł;
co stanowi równowartość: 30 630 315,84 euro
□ zamówienia udzielanego jako część zamówienia o - NIE DOTYCZY co stanowiło równowartość ..
Wartość zamówienia została ustalona 20.12.2019 r. i 10.01.2020 . r. na podstawie:
Kosztorysów inwestorskich opracowanych przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdańsku, a także na podstawie rozporządzenia Prezesa RM w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, który wynosi
4,2693 zł....................................................................................................................................................................
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
nie
X tak: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 85 % (podać, o ile jest znany)

w ramach (wskazać projekt/program) Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej:
(1)

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - Projekt „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztyn
trakcja szynowa”

(2)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Projekt „Rozbudowa systemu gospodarow,
wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”,

(3)

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 - Projekt „Wzrost efektywności energetyczn
Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskie

GŁÓWNY SPECJALISTA
2

Iwonqjmwacka
(podpis osoby sporządzającej protokół)

oznaczenie sprawy ZP.271.1.10.2020.a
DRUK ZP-PN
3.

Czynności związane z przygotowaniem postępowania
1. Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych, w szczególności dialog techniczny:
^ nie
tak (wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak)
Wskazać podmioty, które uczestniczyły w dialogu technicznym:
Wskazać wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków
zamówienia lub określenie warunków umowy:
2. Istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w
przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia:
nie
tak (wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak)
Wskazać środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji:

4.

Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia (jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem
postępowania zostały powierzone osobie trzeciej lub jednemu z zamawiających wspólnie udzielających
zamówienia - oprócz imion i nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę
(firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę zamawiającego, jeżeli osoby wykonujące czynności
w postępowaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany jako prowadzący postępowanie)
A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. Kierownik Zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład
organu): P. Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna
^ wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone
w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych
1) Zatwierdza wynik postępowania
2) Podpisuje umowę na realizację zamówienia
V

oraz przekazał upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia:
zatwierdzenie treści SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu i treści odpowiedzi na pytania
oraz zmiany wprowadzone do SIWZ, podpisywanie zawiadomień o wyniku postępowania,
zawiadomień o wykluczeniu Wykonawców i zawiadomień o odrzuceniu ofert.
(podać zakres czynności):
1. Pani: Barbarze Tulibackiej - Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych U. M.
2. Panu: Andrzejowi Rodziewiczowi -Gł. Specjaliście Wydziału Zamówień Publicznych
Pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych
dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył oświadczenie określone w
art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

2. Komisja przetargowa:
została powołana w dniu 27 marca 2020 r. na podstawie: Zarządzenia Nr 79 Prezydenta
Olsztyna
oraz Zarządzeniem Nr 173 z dnia 3.07.2020 r. w składzie:
1) Ryszard Kuć - przewodniczący Komisji przetargowej,
2) Andrzej Karwowski - zastępca przewodniczącego Komisji przetargowej,
3) Katarzyna Kokot - członek Komisji przetargowej
4) Marta Langowska - członek Komisji przetargowej,
5) Sylwia Gałecka - członek Komisji przetargowej
6) Roman Firko - członek Komisji przetargowej
7) Aleksandra Matusiak - członek Komisji przetargowej
8) Iwona Nowacka - Sekretarz Komisji Przetargowej,
9) Marcin Kozłowski - Sekretarz Komisji Przetargowej
(imiona i nazwiska członków komisji)
Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
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nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące czynności
w postępowaniu oraz podać zakres czynności):
(imię, nazwisko)
(czynność w postępowaniu)
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
3. Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych (przepis obowiązuje od dnia 14 stycznia 2017r.):
Y nie został powołany

Zamawiający powołał Jednostkę Realizującą Projekt V, która odpowiedzialna jest za
koordynację i nadzór nad realizacja programu inwestycyjnego pn. Rozwój transportu zbiorowego w
Olsztynie, tj. wszystkich umów zawieranych w ramach inwestycji, w tym dotyczącej Rozbudowę
linii tramwajowych w Olsztynie. Jednocześnie skład Komisji przetargowej obejmuje co najmniej 2
członków JRP V, tj.:
1) Andrzej Karwowski,
2) Katarzyna Kokot
3) Marta Langowska
4) Sylwia Gałecka
5) Roman Firko
6) Aleksandra Matusiak
4. Biegli:
zostali powołani (imiona i nazwiska biegłych):
^ nie zostali powołani
5. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu (wskazać osoby wykonujące czynności w
postępowaniu oraz podać zakres czynności):
(imię, nazwisko)
(czynność w postępowaniu)
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania
(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1—5, w tym
osoby wymienione w cz. 4 lit. A pkt 1—5, jeżeli dokonują tych czynności)
1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:
Andrzej Karwowski - Kierownik JRP V Urzędu Miasta Olsztyna,
2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:
Marcin Meier, Joanna Warczak, Zdzisław Bukowski ,
3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:
Andrzej Karwowski - Kierownik JRP V Urzędu Miasta Olsztyna,
4. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:
Andrzej Karwowski - Kierownik JRP V
5.

Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby
wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności):
(imię, nazwisko)

(czynność związana z przygotowaniem postępowania)

C. Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamówień publicznych i podjęte w związku z tym środki zaradcze:
Pomiędzy Wykonawcami, a pracownikami Zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez
zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania nie zachodzą
relacje określone w art. 17 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych.

D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
— Prawo zamówień publicznych:
,
___________
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Kierownik Zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione
podejrzenie, że między pracownikami Zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez
Zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a Wykonawcami
zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 2 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych:
nie
tak, (jeżeli tak, proszę wymienić te osoby z imienia i nazwiska oraz określić rodzaj relacji oraz
podjęte w związku z tym środki zaradcze)
Pracownik Zamawiającego lub inna osoba, której Zamawiający powierzył wykonywanie czynności w
postępowaniu, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania złożyła oświadczenie
określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
5.

Ogłoszenia informacyjne o planowanych □ zamówieniach □ zamówieniach sektorowych
1.

Informacja o zamówieniu Vhie została zawarta □ została zawarta □ we wstępnym

w okresowym

ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej .... /S ... -.... z dnia
r.
2.

6.

Informacja o zamówieni^ nie została zawarta □ została zawarta we wstępnym
ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu
r.

w okresowym

Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana treści ogłoszenia
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.03,2020 r. oraz opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 065-154468 w dniu 01.04.2020 r.
(załączyć dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji w Dz. Urz. UE)
Ogłoszenie o zamówieniu powiązanym z aktualnie udzielanym zamówieniem (wprzypadku udzielania
zamówienia w częściach), zostało zamieszczone/opublikowane:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: (podać adres
strony): http://bip.olsztvn.eu: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html od dnia
1.04.2020 r. do 17.07.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
zamawiającego:
>r tak
nie
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w inny sposób:
nie
□ tak (w jaki sposób)..........................................................................................................................
O wszczęciu postępowania, na podstawie art. 11 b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych:
y nie zostali poinformowani Wykonawcy
zostali poinformowani następujący Wykonawcy:
Zmiana/sprostowanie treści ogłoszenia:
nie zmieniono treści ogłoszenia
yć zmieniono treść ogłoszenia:
* ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej w dniu 16.04.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 20.04.2020 r. 2020/S 077-181397
>/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej w dniu 22.04.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 24.04.2020 r. 2020/S 081-190144
y/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej w dniu 24.04.2020.r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 28.04.2020 r. 2020/S 083-195231
y ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej w dniu 30.04.2020 r.. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 05.05.2020 r. 2020/S 087-206121
V ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej w dniu 18.05.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 22.05.2020. 2020/S 099-236603
GŁÓW.Wi SPCCj.ALlSTZf
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y ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji
'
Unii Europejskiej w dniu 5.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
9.06.2020. 2020/S 110-266189
'p ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej w dniu 24.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
25.06.2020. 2020/S 121-294269
Sy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej w dniu 30.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2.07.2020. 2020/S 126-307735
(załączyć
dowód zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień
w Dz. Urz. UE, wypełnić odrębnie dla każdej zmiany ogłoszenia)

Publicznych

lub

publikacji

8.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia:
nie przedłużono terminu składania ofert
j przedłużono termin składania ofert
7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
X SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (podać adres strony)
http://bip.olsztvn.eu od dnia 1.04.2020 r. do 17.07.2020 r.
SIWZ nie została udostępniona
w całości
w części na stronie internetowej z powodu jednej
z okoliczności wymienionych w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
(proszę
wskazać
publicznych
inny
sposób
jej
przekazania
i
datę)
Brak obowiązku udostępnienia części SIWZ na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówień publicznych
8 Informacja na temat sytuacji określonej w art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych
Wymagano od Wykonawców, aby posiadali minimalny roczny obrót, w tym minimalny roczny obrót w
obszarze objętym zamówieniem przekraczający dwukrotność wartości zamówienia:
% nie
□ tak
Powody zastosowania takiego wymogu: NIE DOTYCZ
9 Procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych
Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówień publicznych:
nie
V tak
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert:
X nie został skrócony
□ został skrócony z powodu..................................................................................................
2. Miejsce składania ofert: Wydział Zamówień Publicznych
Urząd Miasta
Olsztyn,
PI. Jana Pawła I11,10 -101 Olsztyn, pok. 402.
3. Termin składania ofert upłynął w dniu

4.

X Przedłużono termin składania ofert do dnia - 17.07.2020 . r.
Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w
przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych):
NIE DOTYCZY

1 Otwarcie ofert
godz.
ofert
nastąpiło
dniu
12:00
3) Otwarcie
17.07.2020
o
r.
w
w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Olsztyna pok. 402 ( sala konferencyjna ),
adres: PI. Jana Pawła I11,10 - 101 Olsztyn, pok. 402.
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2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie:
zamówienia, w wysokości 479 700 000,00 zł/brutto/, w tym w przypadku dopuszczenia możliwości
składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: NIE DOTYCZY
3. W postępowaniu:
nie wpłynęła żadna oferta
wpłynęły oferty
12. Zestawienie ofert
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania
aukcji elektronicznej - jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)
Termin
Okres gwarancji
wykonania
/rękojmi
Nazwa
firmy
lub
imię
i
nazwisko
oferty
Cena
Nr
zamówienia
wykonawcy,
adres
siedziby
lub
z
VAT
oferty
miejsca zamieszkania
w zł.

1

2

3

4

5

6

Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Konsorcjum firm
Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.
- Lider
al. Jana Pawła 1112,
00-124 Warszawa
Polimex Mostostal S.A.
al. Jana Pawła 1112,
00-124 Warszawa
Trakcja PRKil S.A.
Al. Jerozolimskie 100 lip.
00-807 Warszawa
Konsorcjum firm
ROVERPOL SP. Z 0.0 - Lider
ul. P. Gintrowskiego 30/221
02-697 Warszawa Polska
ROVER INFRAESTRUCTURAS,
S.A.
ul. Botanico Cavanilles 28
46010 Walencja Hiszpania
Konsorcjum firm
Gulermak Sp. z o.o. - Lider
ul. Jagiellońska 88,
00-992 Warszawa
Gulermak Agir Sanayi inęaat ve
Taahhut A.§
Konya Yolu 23.Km No: 111 06830
Gólbaęi - Ankara, Turcja________
ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Konsorcjum firm
MIRBUD S.A. - Lider
ul. Unii Europejskiej 18,
96-100 Skierniewice
KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia,

444.446.223,00

791 dni

36 m-cy + 24 mce (dodatkowe
kryterium oceny
_____ ofert)_____

403.164.353,11

791 dni

36 m-cy + 24 mi
ce (dodatkowe
kryterium oceny
ofert)

791 dni

36 m-cy + 24 mi
ce (dodatkowe
kryterium oceny
ofert)

791 dni

36 m-cy + 24 mi
ce (dodatkowe
kryterium oceny
ofert)

791 dni

36 m-cy + 24 mi
ce (dodatkowe
kryterium oceny
_____ ofert)_____

791 dni

36 m-cy + 24 mi
ce (dodatkowe
kryterium oceny
ofert)

791 dni

36 m-cy + 24 mce (dodatkowe
kryterium oceny
_____ ofert)_____

467.277.000,00

467 350 304,85

382.248.133,35

437.870.465,79

ul. Zakole 1 86-061 Brzoza
7

TORPOL S.A
ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań

453.677.501,94
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W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY
2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
Wykonawcy): NIE DOTYCZY
‘
‘
'

1 Wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych oraz w trybie art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych
1. Zastosowano art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
□, nie
/ tak (jakiego wykonawcę lub - w przypadku powtórzenia procedury - wezwano do złożenia
dokumentów):
Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp wezwano ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie
2.

Zastosowano art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
)? nie
□ tak (jakich wykonawców wezwano do złożenia dokumentów):

1 Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń,
pełnomocnictw
Zastosowano art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
□ nie

X tak

Zastosowano art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych:
nie

□

tak

1 Wyniki badania podstaw wykluczenia
1. Z postępowania wykluczono wykonawców:
yC\ nie
tak, wykluczono następujących wykonawców:
2. Wykonawcy skorzystali z instytucji przewidzianej w art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych:
X
nie
□
tak, (podać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca
zamieszkania)
3. Zamawiający uznał za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych:
□
nie
tak,
(podać oddzielnie dia każdego z wykonawców)
NIE DOTYCZY
4. Sposób zapewnienia konkurencji w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
NIE DOTYCZY

1 Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz poprawienie omyłek
w ofercie
1. Zastosowano art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych:
y nie

□

tak

2. Zastosowano art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych:
nie
y tak
1 Oferty odrzucone
Odrzucono oferty:
y nie
tak, odrzucono oferty następujących wykonawców (podać powody odrzucenia)
W

NYjSrt.LJALiyrA
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1 Najkorzystniejsza oferta
1. Zastosowanie aukcji elektronicznej:
iZ nie zostało przewidziane
_ . zostało przewidziane
^ najkorzystniejszą ofertę wybrano:
)/ bez zastosowania aukcji elektronicznej ze względu na brak zapisów w SIWZ
nie wybrano najkorzystniejszej oferty
2.

Ocena ofert (podać łączną punktację przyznaną ofertom w kolejności przyznanych punktów wraz z
podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska wykonawcy oraz łącznej punktacji):

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa firmy lub imię i nazwisko
wykonawcy, adres siedziby lub
miejsca zamieszkania
ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Konsorcjum firm
Polimex Infrastruktura Sp. z
o.o. - Lider
al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa
Polimex Mostostal S.A.
al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa
Trakcja PRKil S.A.
Al. Jerozolimskie 100 lip.
00-807 Warszawa
Konsorcjum firm
MIRBUD S.A. - Lider
ul. Unii Europejskiej 18,
96-100 Skierniewice
KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia,
ul. Zakole 1
86-061 Brzoza
Budimex Budownictwo Sp. z
o.o.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Konsorcjum firm
ROVERPOL SP. Z 0.0 Lider
ul. P. Gintrowskiego 30/221
02-697 Warszawa Polska
ROVER
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
ul. Botanico Cavanilles 28
46010 Walencja Hiszpania
Konsorcjum firm
Gulermak Sp. z o.o. - Lider
ul. Jagiellońska 88,
00-992 Warszawa
Gulermak Agir Sanayi inęaat
ve Taahhiit A.§
Konya Yolu 23.Km No: 111
06830 Gólbaęi - Ankara,
Turcja______________________
TORPOL S.A
ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań

Cena
oferty
(Pkt)

Okres
Organizacja Utrzymanie podatkowe doświadczę Łącznie
robót
dodatkowej
terminu
badania lie zespołu
(Pkt)
(pkt)
spawów
(pkt)
rękojmi
(pkt)
(Pkt)
(pkt)

60,00

10

15

5

1

9

100,00

56,89

10

15

5

1

9

96,89

52,38

10

15

5

1

9

92,38

51,60

10

15

5

1

9

91,60

49,08

10

15

5

1

9

89,08

49,07

10

15

5

1

9

89,07

50,55

10

15

5

1

6

87,55

GŁÓWNv SPECJALISTA
9

U
(podpis osotjy spS/^} pzafefcef fikfiokói)

oznaczenie sprawy ZP.271.1.10.2020.a
DRUK ZP-PN
Jako najkorzystniejszą(-sze) wybrano (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy oraz
siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
cenę lub koszt a w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych podać informację
odrębnie dla każdej części zamówienia)
Ofertę nr 5 złożoną przez ZUE S.A w Krakowie.
Cena oferty (z VAT): 382 248 122,46 tym VAT 23 % (po pofr&uru^M.
Termin wykonania zamówienia:
JLm.1
Termin związania ofertą: 14.10.2020 r.

0

iroĄ.
'

oferty wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa: NIE DOTYCZY
3.

4.

Części zamówienia lub umowy ramowej, które wybrany wykonawca/wykonawcy zamierza/zamierzają
zlecić do wykonania osobom trzecim i jeżeli jest to wiadome w danym momencie imiona i nazwiska albo
nazwy ewentualnych podwykonawców (podać zakres części zlecanej oraz nazwy firm lub imiona i
nazwiska, oraz adresy znanych podwykonawców):

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta w/w Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
Wykonawca spełnił wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
W oparciu o kryteria oceny ofert określone w SIWZ, oferta Wykonawcy uzyskała I punktów: 100.
Najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej (nie była przewidziana

1! Unieważnienie postępowania
Powody unieważnienia postępowania (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):

2\ Zatwierdzenie wyniku postępowania
1.

Prace

komisji przetargowej zakończyły się w dniu

1) Ryszard Kuć - przewodniczący Komisji przetargowej............ 'aprlr(./........... y

/

2) Andrzej Karwowski - zastępca przewodniczącego KomisjTprtzetargowej.....rjTL
3) Katarzyna Kokot - członek Komisji przetargowej.....
4) Marta Langowska - członek Komisji przetargowej

&oJL<ZrcJ

5) Sylwia Gałecka - członek Komisji przetargowej......
6) Roman Firko-Członek Komisji przetargowej
7) Aleksandra Matusiak - członek Komisji przetargowej
8) Marcin Kozłowski - Sekretarz Komisji przetargowej

ifór.

9) Iwona Nowacka - Sekretarz Komisji przetargowej
(podpis)

(imię i nazwisko)

2.

Prace

komisji przetargowej oraz wynik postępowania w dnkr.........

^ kierownik Zamawiającego

zatwierdził:

PREZYDENT OLSZTYNA

...............
-(podpis njewwnika Zamawiającego
_______ Ijjb osoby upoważnionej)
2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o:
Xwyborze najkorzystniejszej oferty
unieważnieniu postępowania
zostało przekazane w dniu w sposób:
10

/i%.0i.

d

popoa/L

\pOtttKf J^e^Mwec^
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22.

Powody, z których Zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy
ramowej (inne niż unieważnienie postępowania) NIE DOTYCZY

23.

Środki ochrony prawnej
1. W trakcie postępowania:
□ Wykonawca............
poinformował Zamawiającego o czynności
bezprawnie podjętej lub zaniechanej (należy podać jakiej czynności dotyczyła informacja)
$
^
□

2.

nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej
nie wniesiono odwołania
wykonawca: Konsorcjum składające się z firm: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. w Warszawie,
Polimex Mostostal S.A. w Warszawie oraz Trakcja PRKil S.A. w Warszawie 27.08.2020 r. wniósł
odwołanie w dniu zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 26 ust. 3, art. 24
ust. 1 pkt 16) i 17) oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
(należy podać jakich czynności dotyczyło odwołanie)......................................................................................

Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej:
W dniu 30.09.2020 r. Krajowa Izba odwoławcza uwzględniła odwołanie oraz nakazała wykluczyć
wykonawcę: ZUE S.A. w Krakowie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 17) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odrzucić złożoną przez niego ofertę.

3.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej:
□ nie została wniesiona skarga
O została wniesiona skarga przez...........
4. Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego

24.

Czynności nowe/czynności powtórzone w postępowaniu
□ nie dokonano nowych czynności/nie powtórzono czynności
\( dokonano nowych czynności/powtórzono następujące czynności:
1) unieważniono czynność wyboru oferty ZUE jako najkorzystniejszej,
2) wykluczono ZUE S.A z postępowania o zamówienie publiczne i odrzucono ofertę złożoną przez
ZUE S.A.,
(podać zwięzły opis czynności nowych/powtórzonych w wyniku rozstrzygnięcia środków ochrony prawnej
albo zaleceń pokontrolnych)

25.

Zatwierdzenie po dokonaniu czynności nowych/czynności powtórzonych
1.

Prace □ komisji przetargowej zakończyły się w dniu

r.

1) Ryszard Kuć - przewodniczący Komisji przetargowej...........................
2) Andrzej Karwowski - zastępca przewodniczącego Komisji przetargowej
3) Katarzyna Kokot - członek Komisji przetargowej.................
4) Marta Langowska - członek Komisji przetargowej

.

5) Sylwia Gałecka - członek Komisji przetargowej.................
6) Roman Firko - Członek Komisji przetargowej

..

7) Aleksandra Matusiak - członek Komisji przetargowej
8) Marcin Kozłowski - Sekretarz Komisji przetargowej
9) Iwona Nowacka - Sekretarz Komisji przetargowej

,
...

(imię i nazwisko)
2.

Prace □ komisji przetargowej oraz wynik postępowania w dniu

(podpis)
zatwierdził:

kierownik Zamawiającego

btAnviNiY fcPECJALISTA
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(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
(podpis)

(imię i nazwisko)

3.

.zatwierdził:
Czynności nowe/powtórzone w dniu
□ kierownik zamawiającego
□ pracownik zamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego

(data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
26.

Udzielenie zamówienia
Umowa na została zawarta w dniu ...
umowy/umowy ramowej), w przedmiocie

na kwotę

(proszę wpisać wartość brutto

1.

27.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało:
□ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr
□ przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu
oraz opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
______ (załączyć dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji w Dz. Urz. UE).
Załączniki do protokołu
Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki):
1. Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz sprostowania
ogłoszenia

3. SIWZ,

28.

4. Zapytania Wykonawców do SIWZ
5. Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ
6. Listy obecności Komisji Przetargowej
7. Oferty Wykonawców - szt. 7
8. Informacja z otwarcia ofert,
9. Oświadczenia członków Komisji przetargowej na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp
10. Oświadczenia wykonawców dot. przynależności do grupy kapitałowej,
11. Zawiadomienie wykonawców o poprawieniu w ofertach oczywistych omyłek - szt. 6,
12. Zawiadomienia wykonawców o uznaniu za bezskuteczne zastrzeżenie w ofertach tajemnicy
przedsiębiorstwa -szt. 4
13. Sprzeciw ZUE S.A w sprawie uznania za bezskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
14. Podtrzymanie stanowiska Zamawiającego dotyczącego uznania za bezskuteczne zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa
15. Wezwanie ZUE S.A. do złożenia dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,
16. Dokumenty ZUE S.A. złożone na wezwanie Zamawiającego,
17. Wezwanie ZUE S.A. do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
18. Dokumenty złożone przez ZUE S.A złożone na wezwanie zamawiającego art. 26 ust. 3 Pzp.
19. Zawiadomienie wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.
20. Treść odwołania złożonego przez Konsorcjum: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A.,
Trakcja PRKil S.A.
21. Zawiadomienie wykonawców o złożeniu odwołania,
22. Zawiadomienie o przystąpieniu ZUE S.A do odwołania,
23 Zawiadomienie o przystąpieniu do odwołania BUDIMEX S.A
24. Pismo Konsorcjum: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A., Trakcja PRKil S.A.
przedstawiające dowody potwierdzające okoliczności przedstawione w Odwołaniu,
25. Pismo ZUE S.A dot. oferty złożonej przez Konsorcjum: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex
Mostostal S.A., Trakcja PRKil S.A.,
26. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty ZUE S.A w Krakowie
Uwagi do protokołu
1. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania:
□ nie zapoznały się z treścią protokołu (podać imię i nazwisko)
GŁÓW
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oznaczenie sprawy ZP.271.1.10.2020.a
DRUKZP-PN

□ zapoznały się z treścią protokołu i:
□ nie zgłosiły uwag do protokołu
□ zgłosiły następujące uwagi do protokołu (wypełnić odrębnie dla każdej osoby zgłaszającej uwagi):

2. Inne uwagi Zamawiającego dotyczące protokołu

29.

Osoba sporządzająca protokół
Protokół sporządziła: Iwona Nowacka - Główny specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
(imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół)

30.

Osoba zatwierdzająca protokół
(imię i nazwisko kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego)

Olsztyn,
(miejscowość i data oraz podpis)
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