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Wszyscy Wykonawcy!!!

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa dróg wewnętrznych

dojazdowych na osiedlu w Zapolicach, ul, Słoneczna.".

Na podstawie ań. 89 ust, 1, pkt2, aft,92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia29 stycznia}}}4 r"

Prawo zamowień publicznych (t. j . Dz. U , z 2015 r. poz. 2164 ze zm) * powoływanej dalej

jako ,,ustawaPzp"

zawiadamiam

o odrzuceniu oferty nr I, złożonej przez Wykonawcę FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

,,MARTOM" MARIUSZ RUBAJCZYK, z siedzibą ul. Osmolińska 8112156,98-220 Zduńska

Wola, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego narealizację zadania pn. ,,Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na

osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna.".

uzasadnienie

Zamawtający w dniu 12 maja 2017 r, wezwał Wykonawcę, którego oferla została

oceniona najwyżej d,o złożenia dokumentów potwierdzających spelnianie waruŃów udziału

w postępowaniu (w trybie art" 26 ust. 2 ustawy Pzp), do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dot.

oŚwiadczeń i dokumentów złożonych przez tego Wykonawcę wraz z ofertą (w trybie art.26

ust" 3 ustawy Pzp) oraz do potwierdzęnia aktualności złożonych lx,,raz z ofertą oświadczeń

i dokumentów (w trybie afi.. 26 ust. 2f ustawy Pzp). Wykonawca z zachowaniem terminu

odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. Jednakże z dokumentów ptzedłożonych

w odpowiedzi na wezwanie wynikało, żę treśc oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamowrcnia - zwanej dalej jako ,,SIWZ""

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
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- zńącznik nr 6 do SIWZ. Z przedmiotowego dokumentu nie wynikało jednak, żę
WYkonawca sPełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w wykazie osób
skierowanYch PrZeZ Wykonawcę do realizacjt zamówieni a oswiadczył, żę wykona
zamówienie P|ZY udzialę Pana Łukasza Morawskiego, posiadającego uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ogruticzeń w specjalności drogowej. Zgodnie
zRozdziale V Pkt 3 ppkt 2 lit b) SIWZ Zamawiający wymagał od Wykonawcy wykazanta, iż
WYkonawca dYsPonowaÓ będzie, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje
kierownika budowy posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do

kierowania robotami w specjalności: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
wodociągolYYch ikanalizacyjnych. Zę złożonego ptzez Wykonawcę wykazu osób
skierowanYch Przez Wykonawcę do realizacji zamowienia (załącznik nr 6 do SIWZ) nie
wYnikało, Że WYkonawca dysponowac będzie. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić
funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia określone przepisami prawa

budowlanego do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
wodociągowYch ikanaltzacyjnych. Wobec powyższego Zamawiający uznał, że Wykonawca
nie złoŻYł dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu,

o którYm mowa Powyżej, co skutkowało koniecznością wezwania Wykonawcy w trybie art.

26 ust. 3 ustawY PrP do uzupełnienia dokumentu (wykaz osob skierowany ch przez
WYkonawcę do realizacji zamowienia (załącznik nr 6 do SIWZ), potwierdzaj ącego, że

WYkonawca sPełnia waruŃi udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziałem V pkt
3 PPkt 2 lit b) SIWZ. Wykonawca wodpowiedzi na wystosowanę ptzęz Zamawiającego
wezwanie, z zachowaniem wyznaczonego terminu (w dniu 17 maja2Ol7 t.) dostarczył v,rykaz
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamowienia (zŃącznik nr 6 do SIWZ),
o treŚci toŻsamej do treŚci zŁożonego uprzednio wraz z ofertą wykazu osób skierowanych

PrZeZ WYkonawcę do realizacji zamowienia. Wykonawca wykazał, zei dysponuje osobą

Posiadającą uPrawnienia do kierowania robotami budowlanymibezograniczeń w specjalności
drogowej, nie dysponuje on natomiast osobą która będzie pełnić funkcje kierownika budowy

Posiadającą uPrawnienia okreŚlone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami
w sPecjalnoŚci instalacyjnej w zakreśie sieci, instalacji wodociągowych ikanalizacyjnych"

ZaznaczYc należy, że w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 Pkt 2 ustawy Pzp, w ramach wymaganego od wykonawcy sposobu

Potwierdzenia treŚci oferty mieści się również oparte na art. 25 ust. I pkt 2 pzp żądanie przez
Zamawtającego oŚwiadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie jego wymagań
(określonych w SIWZ)
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Konkludując, jeżeli z dokumentów o których mowa w ar1. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

oŚwiadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp, wynika, ze Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowantu uznaó

na|eży, żę tteśc oferly nie odpowiada SIWZ.

DodaĆ należy, że Wykonawca został wezwany wtrybie art.26 ust. 3 ustawy Pzp do

uzupełnienia dokumentu w postaci wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do

realtzacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ), a wezwanie do uzupełnienia tego samego

dokumentu ma charakter jednokrotny i nię moze być ponawiane w odniesieniu do tego

Samego dokumentu" Nie jest zatem dozwolone ponowne wezwanie Wykonawcy w trybie ar1.

26 ust" 3 ustawy Pzp do uzupełnienia rzęczonego dokumęntu" W świetle prz7Ąoczonych

okoliczności Zamawiąący ma obowiązek odrzucenia oferty, zgodnie z postanowieniami ar1,

89 ust" 1 pkt 2 ustawy Pzp"

Nadto zważyc należy, ze w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca

przedłożył dokumęnt potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dziŃalności zwtązanej zprzedmiotem

zamówienia na sunrę gwarancyjną w wysokości co najmniej 150 000,00 zł. Z dokumentu tego

wynika, ze okres ubezpieczenia zakończył się 27 stycznia}}L] r. Z dokumentu tego równiez

nie wynika, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Odnosząc się do dokumentu w postaci oświadczenia Wykonawcy, składanego na

podstawie art, 25a ust" 1 ustawy Pzp, dotyczącęgo przesłanek wykluczenia z postępowania

(załącznik nr 3 do SIWZ), w stosunku do którego Wykonawcazostał wezwany do złożenia

wyjaŚnień w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca złożył nowe oświadczenie.

W przedmiotowym oświadczeniu Wykonawca wskazŃ, że nie podlega wykluczeniu

z postępowania na podstawie art,24 ust. 5 pkt 1) pkt 2) pkt 8) ustawy Prp.",Złożone na nowo

przez Wykonawcę oświadczenie jest niekornpletne. Wykonawca w zŁożonym na nowo

oświadczeniu nie podpisał części, dotyczącej oświadczenia podanych informacji.

Zamawiający nie ma jednak obowiązku wzywania Wykonawcy do uzupełnienia,

poprawienia lub udzielania wyjaśnień w odniesieniu do oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w aft. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli mimo ich

złożęnia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferla Wykonawcy podlega

odrzuceniu (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp in fine). Ponlęważ oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu z uwagi na niespełnianie warunków udztału w postępowaniu, dotyczących

zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania co najmniej jedną osobą,

ktora będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia określone
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przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami w specjalności: drogowej,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. W niniejszej

sl.tuacji zastosowanie znajduje końcowa treść ań. 26 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawtający nie

wzywa Wykonawcy do uzupełnienia, poprawienia lub udzielania wyjaśnień w odniesieniu do

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w aft. 25 ust. 1

ustawy Pzp.

Z uwagi na powyższę oferta nr 7, złożona przez Wykonawcę FIRMA USŁUGOWO-

HANDLOWA ,,MARTOM" MAzuUSZ RUBAJCZYK, z siedzibą ul. Osmolińska 8l12156,

98-220 Zduńska Wola, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. I pkt 2 ustawy Pzp"

Z powaianiem,

Otrzvmuia:
1. Adresat;
ż. ala.
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