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Brzeźnio, dn. 08.01.2014r. 

                                   
 

Nz. R.271.14.2013 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  

Gminę Brzeźnio z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie za-

mówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.:  

 

Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m
3
/d w miejscowości  Brzeźnio na działkach nr 209  

i 210  Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki 

jako etap  II zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap ra-

cjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę –  

„Instalbud” Sp. z o.o., ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów  

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiał najkorzystniejszą 

cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 

przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące ofer-

ty: 

1) CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. , Al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 70,43 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 70,43 pkt 

 

2) Firma Gutkowski Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 65,36 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 65,36 pkt 

 

3) Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura, ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań 
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Wykonawca wykluczony z postępowania. 

 

4) „Instalbud” Sp. z o.o., ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

5) EcoTech Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 69,37 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 69,37 pkt 

 

6) P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 62,97 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 62,97 pkt 

 

7) PWP Katowice Sp. z o.o., ul. Katowicka 60, 41-400 Mysłowice  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 58,15 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 58,15 pkt 

 

8) PUP Budexpol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 50, 09-200 Sierpc  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 73,20 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 73,20 pkt 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy – Prawo zamó-

wień publicznych z postępowania wykluczono jednego z Wykonawców: 

 

 

Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura, ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań 

 

Uzasadnienie prawne wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

 

Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na 

dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia żądał: 

Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadanie osób 

wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywa-
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nych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osoba-

mi: 

1) kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych, 

- doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami polegającymi na budowie, moder-

nizacji lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 275 m
3
/d i RLM 

= 2 400 i wartości min. 3,5 mln zł, 

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci, instala-

cji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowia-

dające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci sanitarnych, adekwatne do peł-

nionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podsta-

wie wcześniej obowiązujących przepisów 

- przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Wykonawca w złożonej ofercie wykazała, że do realizacji zamówienia na stanowisko kie-

rownika budowy posiada 2 osoby: jedną z uprawnieniami odpowiednimi do żądanych przez 

Zamawiającego (Pan Mieczysław Kasprzak), drugą z odpowiednim doświadczeniem żąda-

nym przez Zamawiającego (Pani Krystyna Mitura). Zdaniem Zamawiającego, aby osoba mo-

gła brać udział w realizacji zadania musi posiadać zarówno uprawnienia, jak i doświadczenie 

postawione w warunku udziału w postępowaniu, w celu realizacji zamówienia nie dopuszcza 

się rozdzielania uprawnień od doświadczenia. 

Wykazana przez Wykonawcę osoba Pani Krystyna Mitura posiada uprawnienia w specjal-

ności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska  z ograniczeniem do wód 

wydane 30 grudnia 2004 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwa. Na podstawie  w/w rozporządzenia wydawano uprawnienia w specjal-

ności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie: sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych oraz 

ochrony środowiska. Wykazana osoba posiada uprawnienia w zakresie ochrony środowiska  

z ograniczeniem do ochrony wód, natomiast nie posiada uprawnień w zakresie sieci i instala-

cji sanitarnych wydawanych również na podstawie obowiązującego wówczas Rozporządze-

nia.                                                                                                                                                       

W związku z powyższym są one zdaniem Zamawiającego niewystarczające na potwier-

dzenie spełniania postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów po-

twierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu postawionego 

przez Zamawiającego polegającego na posiadaniu osoby na stanowisko kierownika budowy  

z uprawnieniami i doświadczeniem żądanym przez zamawiającego w siwz. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dokumenty i wyjaśnienia, jednak nie wynika 

z nich, że spełnia postawiony w postępowaniu warunek udziału polegający na posiadaniu kie-

rownika budowy z wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem. 

W związku z powyższym Zamawiający wyklucza w/w Wykonawcę z postępowania. 

 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicz-

nych w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
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Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicz-

nych może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krót-

szym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wyko-

nawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.  

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

Dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

 

 
 Wójt Gminy 

 /-/ mgr Dorota Kubiak 
   Kierownik Zamawiającego 


