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Numer sprawy: SOK/13/2014

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I O ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni – budowa Bioreaktorów
wraz z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Oświęcimiu” SOK/13/2014
I. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW
Zamawiający Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu,
ul. Nadwiślańska 36 mając na uwadze art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostali wykluczeni następujący Wykonawcy,
którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu:
„KOMABUD” Firma Budowlana Kowalski, Mazur Sp. j., ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:
Przyczyny wykluczenia Wykonawcy są następujące:
- Brak informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(pkt 15.II.ppkt.6 SIWZ), dotyczącej Zakładu Usług Budowlanych Dębowski Spółka Jawna
ul. Polna 8, 32-600 Oświęcim- Zaborze,
- Brak informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (pkt 15.II.ppkt.7
SIWZ) dotyczącej Zakładu Usług Budowlanych Dębowski Spółka Jawna ul. Polna 8, 32-600
Oświęcim- Zaborze,
- Brak informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(pkt 15.II.ppkt.8 SIWZ), dotyczącej Zakładu Usług Budowlanych Dębowski Spółka Jawna
ul. Polna 8, 32-600 Oświęcim- Zaborze.
Zgodnie z zapisem pkt. 15.II. siwz (strona 12 siwz):

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymagał
następujących dokumentów:
1) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (ppkt. 6),
2) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (ppkt. 7),
3) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 Pzp (w zależności od podmiotowości wykonawcy), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (ppkt. 8).
Wykonawca na podstawie udzielonych Zamawiającemu wyjaśnień wskazał, iż cyt. „Firma
KOMABUD – FIRMA BUDOWLANA Kowalski, Mazur Spółka Jawna z/s 32-600 Oświęcim,
Zaborze ul. Polna 8 jako oferent w ww. przetargu przewiduje zatrudnienie jednego podwykonawcy
firmę Zakład Usług Budowlanych Dębowski Spółka Jawna ”.
Wykonawca jednoznacznie potwierdził, iż zamierza zrealizować przedmiotowe zamówienie przy
udziale podwykonawcy oraz - co wynika ze złożonej oferty przetargowej - zamierza polegać
na udostępnionej przez tego podwykonawcę wiedzy i doświadczeniu.
Zgodnie z zapisem pkt. 15.II. pkt. 1 i 5 siwz (strona 13 siwz):
„Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku
korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (…)
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (pkt
15.I.2 do 4 niniejszej siwz), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 15.II.1, 3 do 8 niniejszej siwz”.
Mając na uwadze powyższe zapisy siwz, a także wyraźne wyjaśnienia Wykonawcy co do udziału
podwykonawcy w realizacji części zamówienia oraz o poleganiu na zasobach tego podmiotu
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę
do uzupełnienia dokumentów wskazanych w pkt. 15.II. pkt. 1 i 5 siwz (strona 13 siwz), w tym.:
1) wymaganych w pkt. 15.II. pkt. 5 siwz dokumentów – tj. dokumentów Podwykonawcy
wymienionych w pkt 15.II.1, 3 do 8 siwz (dokumenty składane celem wykazania braku podstaw
do wykluczenia) - w tym m.in.:
a) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 Pzp (w zależności od podmiotowości wykonawcy), wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający wzywa wykonawców,
którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 lub którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo termin składania ofert”.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 pzp dołączył
dokumenty Podwykonawcy, w tym m.in. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą
podwykonawcy – podmiotu trzeciego Zakładu Usług Budowlanych Dębowski Spółka Jawna
ul. Polna 8, 32-600 Oświęcim - Zaborze w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 9 i 10-11
ustawy Pzp wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert tj. według
stanu na dzień 12.12.2013r., a zatem były to dokumenty na dzień składania ofert nieaktualne. Wobec
powyższego należało uznać, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył brakujących dokumentów potwierdzających
spełnianie warunku na dzień składania ofert – tj. na dzień 28.08.2014r.
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca: „KOMABUD” Firma Budowlana Kowalski, Mazur Sp. j., ul. Ceglana 3, 32-600
Oświęcim został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacja o odrzuceniu oferty
Zamawiający Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu,
ul. Nadwiślańska 36 mając na uwadze art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (uzasadnienie faktyczne jak
wyżej).
II. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu,
ul. Nadwiślańska 36 na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,
że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni – budowa Bioreaktorów
wraz z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Oświęcimiu”
Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający
wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę Wykonawcy:
„ARCO SYSTEM” Sp. z o.o.
Brzezinka, ul. Pławska 1b
32-600 Oświęcim
Cena ofertowa brutto: 658 587,78 PLN
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego
w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert oraz
punktację łączną:
W terminie składania ofert złożono trzy oferty:
1. RECULT Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław,
2. ARCO SYSTEM Sp. z o.o., Brzezinka, ul. Pławska 1b, 32-600 Oświęcim,
3. „KOMABUD” Firma Budowlana Kowalski, Mazur Sp. j., ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim.
Wyżej wymienieni Wykonawcy z pkt. 1-2 spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

Złożone oferty z pkt. 1-2 spełniają wymagania podane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Punktacja przyznana oferentom w każdym kryterium oceny ofert oraz punktacja łączna
Numer
oferty

1

2

3

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

RECULT Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Grota Roweckiego 34
52-219 Wrocław
„ARCO SYSTEM” Sp. z o.o.
Brzezinka, ul. Pławska 1b
32-600 Oświęcim
„KOMABUD” Firma Budowlana
Kowalski, Mazur Sp. j.
ul. Ceglana 3
32-600 Oświęcim

Cena oferty brutto

Liczba przyznanych
punktów w kryterium
cena ofertowa

Punktacja łączna
(średnia ilość punktów
przyznana przez
wszystkich oceniających)

944 826,35 zł

69,71 pkt

69,71 pkt

658 587,78 zł

100 pkt

100 pkt

864 494,87 zł

Wykonawca Wykluczony /
Oferta odrzucona

Za udział w przetargu dziękujemy.

Prezes Zarządu Adam Byrdziak
............................................................
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Zamawiającego)

