
                                                       
Informacja o wyniku postępowania 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00021.2016   16.05.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00168/16    

 

Sprawa: Część nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na sporządzenie dokumentacji projektowych budynków Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem 

na 2 Części. 

 

 

Niniejszym informuję, iż z udziału w prowadzonym postępowaniu, na podstawie 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ponieważ nie wykazała spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, wykluczona została MYCOMM 

Sp. z o.o., ul. Poznańska 46, 62 – 035 Kórnik. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2) lit. a) oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 2) SIWZ, na potwierdzenie spełnienia 

przedmiotowego warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz potwierdzający należyte wykonanie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie minimum trzech zamówień obejmujących swoim zakresem sporządzenie dokumentacji projektowych 

dotyczących oddymiania klatek schodowych w budynkach użyteczności publicznej, o wartości przewidywanych 

do realizacji lub będących w trakcie realizacji lub zrealizowanych, na podstawie tych dokumentacji inwestycji 

co najmniej 70.000,00 zł brutto każde, wraz z załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

Do oferty Wykonawca załączył wykaz dokumentujący realizację trzech zamówień. Na potwierdzenie ich prawidłowej 

realizacji Wykonawca złożył oświadczenie, które nie zawierało uzasadnienia, z jakich przyczyn nie był w stanie uzyskać 

poświadczeń. 

Nie przedłożenie poświadczeń może mieć miejsce tylko w przypadku zaistnienia uzasadnionych i obiektywnych 

okoliczności uniemożliwiających uzyskanie wymaganych dokumentów. 

Ponadto Wykonawca przedłożył dodatkową referencję, z treści której nie wynikało w jakim terminie zostało wykonane 

to zadanie. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00141/15 z dnia 04.05.2016 r.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia stosownych 

dokumentów. 

W odpowiedzi złożone zostały dokumenty, których treść potwierdza, iż wskazana w pozycji nr 1 przedłożonego wykazu 

usług, praca została zrealizowana w terminie od 12.01.2013 r. do 29.02.02.2013 r., nie obejmuje zatem wymaganego 

przez Zamawiającego przedziału czasowego. 

Jednocześnie załączone zostało oświadczenie, w którym Wykonawca wskazał jedynie, iż nie był w stanie uzyskać 

poświadczeń, ponieważ zadania wskazane w pozycji nr 2 i 3 wykazu są nadal realizowane. 

Oferta przedmiotowego Wykonawcy jest jedyną złożoną w ramach prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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