Znak sprawy: 10/2013

Barlinek, 21 czerwca 2013 roku

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

WYNIK SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU OGRANICZONEGO

Dotyczy: przetargu ograniczonego pn. „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny „A”, segment
3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada”.

Zamawiający działając w oparciu art. 51 ust.1a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień
Publicznych ( tekst jednolity Dz .U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn .zm) informuje o wynikach oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego na
zadanie , budynek mieszkalny wielorodzinny „A”, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada”,
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego.
Do dnia 3 czerwca 2013r do godziny 10:00 złożonych zostało pięć wniosków przez następujących wykonawców:
1) Wniosek nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ASBUD” Andrzej
Surmacz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim; 66-400 Gorzów Wielkopolski; ul.
Jana Kilińskiego 14/7
2) Wniosek nr 2 – NBQ Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c;70-660 Szczecin
3) Wniosek nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” Dariusz Czapla z
siedzibą przy ul. Warskiego 5/9; 66-400 Gorzów Wielkopolski
4) Wniosek nr 4 - Projekty i nadzory budowlane mgr inż., Witold Krasowski z
siedzibą przy ul. Bocznej 4/3;74-320 Barlinek
5) Wniosek nr 5 - Zakład Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego-Janusz
Biskupski z siedzibą przy ul. Żwirowej 174; 66-400 Gorzów Wielkopolski

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W wyniku dokonanej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami sekcji IV.1.2
ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przyznał wykonawcom następującą ilość punktów:
1)
2)
3)
4)
5)

Wniosek nr 1
Wniosek nr 2
Wniosek nr 3
Wniosek nr 4
Wniosek nr 5

-

suma punktów - 14
suma punktów - 29
suma punktów - 20
suma punktów - 5
suma punktów - 8

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty zaprosi wykonawców
który uzyskali największą liczbę przyznanych punktów oraz spełnili warunki udziału w przetargu tj.
1) Wniosek nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ASBUD” Andrzej
Surmacz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim; 66-400 Gorzów Wielkopolski; ul.
Jana Kilińskiego 14/7
2) Wniosek nr 2 – NBQ Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c;70-660 Szczecin
3) Wniosek nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” Dariusz Czapla z
siedzibą przy ul. Warskiego 5/9; 66-400 Gorzów Wielkopolski
Uzasadnienie prawne.
Zamawiający informuje, że art. 10 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004- Prawo zamówień publicznych przewidział
zasadę prymatu przetargowych trybów postępowania. Zamawiający wedle wyboru może zastosować w
postępowaniu zamówienia tryb przetargu nieograniczonego (art. 39-46) albo tryb przetargu ograniczonego (art.4753). Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie przetargu ograniczone zgodnie z art. 47-53 w/w
ustawy.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień
publicznych (t.j Dz. U z 2010, nr 113, poz.759 z póź.zm), w prowadzonym postępowaniu przetargowym warunki
udziału spełnili następujący wykonawcy:
1) Wniosek nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ASBUD” Andrzej
Surmacz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim; 66-400 Gorzów Wielkopolski; ul.
Jana Kilińskiego 14/7
2) Wniosek nr 2 – NBQ Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c;70-660 Szczecin
3) Wniosek nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” Dariusz Czapla z
siedzibą przy ul. Warskiego 5/9; 66-400 Gorzów Wielkopolski
W/w Wykonawcy spełnili warunki określone w postępowaniu przetargowym.
Uzasadnienie faktyczne.
Dnia 06.06.2013r. Zamawiający – Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku, na
podstawie art. 26 ust.3 ustawy z 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz.z 2010,Nr 113, poz.759 z póź.zm), wezwał wykonawców:
1) Wniosek nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” Dariusz Czapla z
siedzibą przy ul. Warskiego 5/9; 66-400 Gorzów Wielkopolski
2) Wniosek nr 4 - Projekty i nadzory budowlane mgr inż., Witold Krasowski z
siedzibą przy ul. Bocznej 4/3;74-320 Barlinek
3) Wniosek nr 5 - Zakład Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego-Janusz
Biskupski z siedzibą przy ul. Żwirowej 174; 66-400 Gorzów Wielkopolski
z prośbą o uzupełnienie złożonych wniosków w zakresie złożonych dokumentów.
Zamawiający wymagał złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. (Dz. U z
2013, poz. 231), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
1. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” Dariusz Czapla z
siedzibą przy ul. Warskiego 5/9; 66-400 Gorzów Wielkopolski , został wezwany do
uzupełnienia:

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków. )
Wykonawca na wezwanie zamawiającego uzupełnił wymagany dokument w
prowadzonym postępowaniu.
2. Wykonawca : Projekty i nadzory budowlane mgr inż., Witold Krasowski z siedzibą
przy ul. Bocznej 4/3;74-320 Barlinek, został wezwany do uzupełniania złożonego
wniosku w zakresie następujących dokumentów:
Wykazania się wiedzą i doświadczeniem, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
należycie wykonał, min 2 usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 3 500 000
brutto PLN (dotyczy każdej wykazanej usługi),zrealizowane w 100%
polegającej na
pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego budynków lub budowli wraz z załączeniem
dokumentów (referencje, protokoły końcowe odbioru robót, dokumentacja fotograficzna
wykonanych robót) potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodne z załączonym
wykazem wykonanych usług oraz, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Z treści referencji bądź innych dokumentów
potwierdzających wykonanie zakresu musi wynikać, że usługi były prowadzone na
budynkach i budowlach. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których
mowa wyżej, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów o
oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. W treści wniosku są referencje wystawione przez Gminę Pełczyce jednak z
treści referencji wynika , że dotyczą firmy BUD-MAR, Marek Skierski, czyli nie zostały
wystawione na Państwa firmę, proszę o złożenie pisemnego zobowiązania wynikającego z
przepisów ustawy z art. 26 ust.2b, lub złożenie stosownego wyjaśnienia w zakresie
spełnienia warunku.
Wykonawca miał posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna
sumę ubezpieczenia 50 000 PLN.
Wykonawca miał się wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami
uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia:
a)inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w
nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzenia ciepłownicze ,wodno – kanalizacyjne,
gazowe;
b)inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w
nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzenia elektroenergetyczne;
c)inspektora nadzoru branży budowlanej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w
nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
d)osobę w zakresie doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych
(znajomości przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń do ustawy z dnia

29.01.2004r.); osoba posiadająca 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowań przetargowych. Do wniosku należy dołączyć certyfikaty , kwalifikacje, referencje.
e)osobę w zakresie rozliczenia projektów , osoba posiadająca 5 letnie doświadczenie w zakresie
pozyskiwania i rozliczania środków unijnych. Posiadająca wyższe wykształcenie, posiadająca dyplom w
zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów unijnych. Do oferty należy dołączyć dyplom ukończenia.
Wykonawca miał uzupełnić złożony wniosek o aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika
Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i
opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Aktualne
zaświadczenie
właściwego
oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawc
a nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Aktualną informacę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt.4-8 ustawy PZP, ; w przypadku podmiotu zbiorowego również w zakresie określonym w
art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Pzp, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. );
Na wezwanie uzupełnienia dokumentów w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca
Projekty i Nadzory Budowlane Mgr inz. Witold Krasowki z siedzibą przy ul. Bocznej 4/3 w
Barlinku wycofał złożony wniosek.
3. Wykonawca Zakład Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego Janusz Biskupski z
siedzibą przy ul. ul. Żwirowej 174; 66-400 Gorzów Wielkopolski, wykonawca został
wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust.3 ustawy do uzupełnienia
następujących dokumentów:
Wykonawca miał uzupełnić referencje w zakresie spełnienia warunku dotyczącego posiadania
wiedzy i doświadczenia. Wykonawca wykazał, że w okresie trzech lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należycie wykonał, min 2
usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 brutto PLN (dotyczy
każdej wykazanej usługi),zrealizowane w 100% polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru
inwestorskiego budynków lub budowli wraz z załączeniem dokumentów (referencje, protokoły
końcowe odbioru robót, dokumentacja fotograficzna wykonanych robót) potwierdzających ich
należyte wykonanie, zgodne z załączonym wykazem wykonanych usług oraz, że usługi te
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Z treści
referencji bądź innych dokumentów potwierdzających wykonanie zakresu musi wynikać, że
usługi były prowadzone na budynkach i budowlach. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie
warunków, o których mowa wyżej, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał)
tych podmiotów o oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia. W treści wystawionych referencji wystawionych na
Wykonawcę nie wynikało wprost, że Wykonawca wykonywał czynności dotyczące pełnienia
funkcji inspektora nadzoru.
Wykonawca uzupełnił dokumenty składając wyjaśnienie i oświadczenie w zakresie spełnienia
warunku.
Wykonawca miał uzupełnić polisę ubezpieczeniową w zakresie udokumentowania, że polisa
jest opłacona , a Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna sumę

ubezpieczenia 50 000 PLN,
Wykonawca uzupełnił wymagany dokument.
Wykonawca miał wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi wykonać zamówienie. Wykonawca miał wykazać, że dysponuje lub
będzie dysponował następującymi osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia:
a)inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w
nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzenia ciepłownicze ,wodno – kanalizacyjne,
gazowe;
b)inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w
nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzenia elektroenergetyczne;
c)inspektora nadzoru branży budowlanej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w
nadzorowaniu robót, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
d)osobę w zakresie doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych
(znajomości przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń do ustawy z dnia
29.01.2004r.); osoba posiadająca 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowań przetargowych. Do wniosku należy dołączyć certyfikaty , kwalifikacje, referencje.
e)osobę w zakresie rozliczenia projektów , osoba posiadająca 5 letnie doświadczenie w zakresie
pozyskiwania i rozliczania środków unijnych. Posiadająca wyższe wykształcenie, posiadająca dyplom
w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów unijnych. Do oferty należy dołączyć dyplom
ukończenia.
Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty.
Wykonawca miał uzupełnić dokumenty w zakresie przedłożenia Aktualnego zaświadczenia
właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłaceniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub
potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt.4-8 ustawy PZP, ; w przypadku podmiotu zbiorowego również w zakresie określonym w
art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Pzp, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W powyższym zakresie Wykonawca uzupełnił dokumenty jednakże : Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego , oraz zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione są z datą
5 czerwca 2013 roku.
Zamawiający informuje, że termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w prowadzonym
postępowaniu upłynął dnia 03.06.2013r. Godzina 10:00
Dlatego też, dokumenty w zakresie uzupełniania winny potwierdzać spełnienie warunku na dzień
składania wniosków o dopuszczenie., który przypadał 03.06.2013r.
Powyższe stanowisko jest określone w wyrokach (KIO/UZP 554/10 oraz KIO/624/10), gdzie
jednoznacznie KIO wskazuje, że Zdaniem Sądu Okręgowego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
zamawiający może uznać brakujące dokumenty uzupełnione później, jednakże tylko
wtedy, gdy wynika z nich, że stan, jaki potwierdzają, istniał także na dzień składania

wniosków. Przeciwny pogląd prowadziłby do naruszenia zasady równego traktowania wszystkich
uczestników postępowania, co tym samym uniemożliwiałoby zamawiającemu ocenę spełnienia
przez wszystkich wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
Zgodzić należy się z Odwołującym, że data wystawienia dokumentu uzupełnianego na wezwanie
Zamawiającego nie musi być równoznaczna z datą, na którą następuje potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Powyższe stanowisko prezentowane jest przez doktrynę, jak i
orzecznictwo. Jednakże zwrócić należy uwagę, że w takiej sytuacji treść uzupełnianego dokumentu,
czy oświadczenia musi wyraźnie wskazywać, że określony warunek, który potwierdzany jest tym
dokumentem bądź oświadczeniem był wypełniony najpóźniej, w dniu w którym upływał termin
składania wniosków.
Treść uzupełnionych przez Wykonawcę oświadczeń powyższego nie potwierdza. W treści
oświadczeń bowiem określono stan na dzień 5 czerwca 2013 roku, czyli nie potwierdza spełnienia
warunku na dzień składania wniosku.
W związku z powyższym na podstawie art. 51 ust. 1a, w stosunku do art.24 ust. 2 pkt.4 ustawy –
Prawo zamówień publicznych , Zamawiający informuje , że wykonawca nie spełnił warunków w
prowadzonym postępowaniu w związku z powyższym nie zostaje zaproszony do złożenia oferty.
Ponieważ Wykonawca Zakład Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego Janusz Biskupski
z siedzibą przy ul. ul. Żwirowej 174; 66-400 Gorzów Wielkopolski nie spełnił postawionych
warunków zamawiający nie zaprasza wykonawcę do złożenia oferty cenowej, powyższe potwierdza
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP
561/08, LEX nr 409179).

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu:+48 957462348 lub emailem na adres: dzialtechnicznybtbs@onet.eu. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym
zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

