
 
 
 

 

 

Informacja o wyniku postępowania 

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

ZP.272.00022.2018   10.07.2018 r. 

l.dz.: ZP.KW-00235/18  

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania obejmującego swoim zakresem modernizację 

pawilonu chemicznego Zespołu Szkół w Rokietnicy. 

Działając  na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, iż: 

1) jedyną, złożoną do prowadzonego postępowania, jest oferta Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., 

ul. Nieszawska 1, 61 – 021 Poznań, w której  zaproponowano: 

− realizację zamówienia za cenę 180.000,00 zł brutto; 

− przeprowadzenie robót budowlano – montażowych w terminie do 6 tygodni od dnia przekazania terenu 

budowy; 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlano – montażowe  wynoszący 60 miesięcy. 

2) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) cytowanej ustawy, ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca został wykluczony 

z udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz Rozdziału VI ust. 2 pkt 3) lit. a) i b) SIWZ 

na potwierdzenie spełnienia określonego warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz potwierdzający 

realizację przynajmniej trzech zamówień, w tym co najmniej: 

− jednej roboty budowlanej, prowadzonej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej 

na remoncie pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą lub wykonaniem sieci 

komputerowej, 

− dwóch robót budowlanych w technice „zaprojektuj i wybuduj”, prowadzonych w okresie ostatnich pięciu lat 

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

których zakres obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci lub instalacji sanitarnych zewnętrzach,  

lub 

• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch dokumentacji projektowych dotyczących 

wybudowania sieci lub instalacji sanitarnych zewnętrzach 

oraz  

• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót, których zakres obejmuje wybudowanie 

sieci lub instalacji sanitarnych zewnętrzach, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

Do złożonej oferty załączone zostały wykazy robót budowlanych i usług, bez potwierdzających ich należyte 

wykonanie dokumentów. Jednocześnie żadna z wykazanych prac nie obejmowała swoim zakresem wymiany lub 

wykonania sieci komputerowej. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00212/18 z dnia 26.06.2018 r.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 

prawidłowych dokumentów. W odpowiedzi Wykonawca przedłożył pismo, z treści którego wynikało, iż nie 

posiada stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionego warunku. 

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

za odrzuconą. 

3) Postępowanie zostaje unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 przytoczonej ustawy, ponieważ nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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