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INFORMACJE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

o których jest mowa w art. 92 ust. 1 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 – dalej: uPzp) 

 

Dotyczy Zadania Nr 3 postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie i na 

zasadach przetargu nieograniczonego, 

w przedmiocie zamówienia: 

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” 

do Zadania nr.3 „ Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na 

terenie oczyszczalni ścieków”.  

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: PWKC/653/2017 

 

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : pn. 

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki nr POIS.02.03.00-00-

0047/16” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „Gospodarka Wodno – Ściekowa w 

aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze  

w Pionkach Sp. z o.o. 

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki informuje że:  

I.      W postępowaniu do Zadania Nr 3 pn.: „Budowa dróg, chodników wewnętrznych 

oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków”, została złożona tylko 

jedna oferta: 

Zadanie Nr 3 pn.: „Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie 

oczyszczalni ścieków” 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Cena 

całkowita 

brutto - C 

Gwarancja i 

rękojmia - G 

Łączna ilość 

uzyskanych 

punktów 

Ko=C+G 

Ranking 

ofert 

max. liczba 

pkt. 60 

max. liczba 

pkt. 20 

max. liczba 

pkt. 100 - 

Ilość uzyskanych pkt. 

4 

P.P.H.U. DAWBUD 

Paweł Grzywacz ul. Krótka 16; 26-

670 Pionki 

60,00 40 100,00 I 
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II.      W związku z wystąpieniem wobec w/w Wykonawcy (P.P.H.U. DAWBUD 

Paweł Grzywacz) przesłanki z art. 24 ust.1 pkt 12 uPzp Wykonawca ten został 

wykluczony z przedmiotowego postępowania, a oferta jego została uznana za 

odrzuconą. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

 

    a) Wykonawca oferty nr 4 P.P.H.U. DAWBUD Paweł Grzywacz do zadania nr 3 nie 

spełniał warunków udziału w postępowaniu przetargowym składając wraz z ofertą puste druki 

dokumentów JEDZ. Dnia 12.10.2017r. w piśmie o sygnaturze: L.dz. PWKC/873/2017 został 

on wezwany przez Zamawiającego do złożenia uzupełnienia dokumentów (tj. wypełnionego 

formularza JEDZ) – podstawa prawna art. 26.ust.3.uPzp. W odpowiedzi na w/w wezwanie 

rzeczony Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie jednakże posiadały one w 

dalszym ciągu istotne braki informacji uniemożliwiające ocenę zdolności tego Wykonawcy 

do należytego wykonania zamówienia, a mianowicie: nie uzupełnił treści JEDZ w cz. IV: - 

Kryteria kwalifikacji; B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. - Kryteria kwalifikacji; C: 

zdolność techniczna i zawodowa — uzupełnione w tylko w punkcie 1a, 5 i od 8-12. 

Wykonawca nie udzielił stosownych informacji dotyczących doświadczenia w prowadzonych 

robotach budowlanych; jak również nie udzielił informacji dotyczącej dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia i ich kwalifikacjach zawodowych. 

 

Reasumując w/w Wykonawca składając w/w dokumenty nie zrobił tego w taki sposób, aby z 

treści uzupełnionych dokumentów wynikało potwierdzenie okoliczności o których mowa w 

art.25 ust.1 uPzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez tego 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

W związku z tym, że w/w Wykonawca nie wykazał w sposób określony w SIWZ i ogłoszeniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 uPzp. W 

związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o wykluczenie rzeczonego Wykonawcy 

P.P.H.U DAWBUD Paweł Grzywacz z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt12 uPzp.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 4. ustawy Pzp ofertę w/w Wykonawcy uznał za 

odrzuconą.     

 

III.       W związku z wystąpieniem przesłanki z art.93 ust.1pkt.1  uPzp, Zamawiający 

unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 

zakresie Zadania Nr 3. 
     

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

W związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu, na Zadanie Nr 3, wpłynęła tylko 

jedna oferta, która została uznana za odrzuconą przez Zamawiającego w związku z tym, że 

Wykonawca który ją złożył (P.P.H.U DAWBUD Paweł Grzywacz) został wykluczony z 

przedmiotowego postępowania, Zamawiający unieważnia w/w postępowanie w zakresie 

Zadania nr 3. 

 

Pionki, dn. 17.11.2017  

                                                                                                   Prezes Zarządu 

                                                                    

                                                                          (-) Krzysztof Kowal 


