KIWK/ZP/MJ/6158/11/2020

Katowice, 03.11.2020 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
"Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach"–
nr sprawy: KIWK/TOt/30/I/2020/PROJEKTOWANIE PARKING OS PODLESIE.

ZAWIADOMIENIE
O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, że z przedmiotowego
postępowania wykluczył Wykonawcę:
Architektura i Projekty
Damian Bejton
ul. 3 Maja 71A
44-230 Czerwionka – Leszczyny
Uzasadnienie prawne:
Art. 13 ust. 1 lit d) i n) Regulaminu:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu”
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„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania
warunków udziału w postępowaniu”
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca Architektura i Projekty Damian Bejton, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
tj. do dnia 08.10.2020 r. do godz. 10:00, złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca
nie dołączył do oferty, wymaganych postanowieniami SIWZ, dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu, tj.:
a) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert
b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 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.
Ponadto Wykonawca dołączył do oferty wadliwe dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
wymagane postanowieniami SIWZ. Wykonawca dołączył do oferty wykaz osób, w którym wskazał
Pana Damiana Bejtona, jako osobę do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu Projektowego. Wykonawca
wskazał również, że w/w osoba posiada uprawnienia drogowe SLK/4331/POOD/12. Na potwierdzenie
powyższego Wykonawca dołączył do oferty kopię Decyzji nr SLK/4331/POOD/12, wydanej na rzecz
Pana Damiana Bejtona, nadającej mu uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
drogowej bez ograniczeń oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności Pana Damiana Bejtona
do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W/w dokumenty zostały dołączone do oferty
w formie kopii i nie zostały poświadczone (uwierzytelnione) za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zgodnie z zapisami pkt. IX. 4 SIWZ w/w dokumenty składa się w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający stwierdził, iż złożone
dokumenty są wadliwe i nie mogą stanowić podstawy do oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wobec
powyższego, Zamawiający pismem z dnia 26.10.2020 r. – KIWK/ZP/MJ/6065/10/2020, wezwał
Wykonawcę do uzupełniania następujących dokumentów:
1. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
2. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. dokumentów potwierdzających, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, tj. w szczególności kopii uprawnień budowalnych wraz z aktualnym
zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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W odpowiedzi na wezwanie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca nie złożył
w formie pisemnej wymaganych dokumentów. Wykonawca dnia 29.10.2020 r. o godz. 10:56 przesłał
do Zamawiającego drogą elektroniczną jedynie skany przedmiotowych dokumentów. Nadmienia się
również, że przesłane dokumenty zawierają skan nieczytelnego podpisu (znaku graficznego, parafy)
wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem” bez możliwości identyfikacji osoby składającej. Ponadto
przesłane w formie skanu zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzają brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
oraz podatków odpowiednio na dzień 27.10.2020 r. i 29.10.2020 r., tj. po upływie terminu składania
ofert, który wyznaczony był na dzień 08.10.2020 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w regulaminie prowadzi
się z zachowaniem formy pisemnej (art. 4 ust. 1 Regulaminu). Wykonawca, na żądanie zamawiającego
i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest, nie później niż na dzień składania ofert, wykazać
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane określonych
wymagań (art. 14 ust. 3 Regulaminu). Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 14 ust. 4 Regulaminu). Forma pisemna
zastrzeżona jest dla dokumentów/oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego zgodnie
z dyspozycją art. 14 ust. 3 Regulaminu (pkt. XI.4. SIWZ). Zatem złożone przez Wykonawcę dokumenty
są wadliwe i nie mogą stanowić podstawy do dokonania oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Wobec powyższego, Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie wykazał braku podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu oraz spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym
mowa w pkt. VIII.2.3) SIWZ i wykluczył Wykonawcę z postępowania.

ODRZUCENIE OFERTY:
Działając na podstawie art. 39 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, że z przedmiotowego
postępowania odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
OFERTA NR 1:
Architektura i Projekty
Damian Bejton
ul. 3 Maja 71A
44-230 Czerwionka – Leszczyny
Uzasadnienie prawne:
Art. 39 ust. 1 lit. e) w związku z art. 13 ust. 4 Regulaminu
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”
„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”
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Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu niewykazania, że nie posiada zaległości
w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz podatków oraz niespełnienia warunku
udziału w postępowaniu dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wobec powyższego oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Działając na podstawie art. 43 ust. 4 w związku z ust. 1 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, że
unieważnił postępowanie, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "Budowa parkingu na
potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach"– nr sprawy:
KIWK/TOt/30/I/2020/PROJEKTOWANIE PARKING OS PODLESIE.
Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w dniu 14.09.2020 r.
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej
siedzibie. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 08.10.2020 r. do godz. 10:00. Podczas
jawnej sesji otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotowego zamówienia w wysokości 36 900,00 PLN brutto. Do upływu terminu składania ofert
do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty dotyczące przedmiotowego postępowania, oferujące realizację
przedmiotowego zamówienia za cenę brutto:
1. oferta nr 1 - 24 600,00 PLN;
2. oferta nr 2 - 83 640,00 PLN.
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, z zastosowaniem art. 13a Regulaminu,
z postępowania została odrzucona oferta nr 1. W wyniku powyższego, Zamawiający stwierdził, że cena
najkorzystniejszej oferty wynosi 83 640,00 PLN brutto (oferta nr 2) i przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 43 ust1. lit b)
Regulaminu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminie udzielania
zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Prosimy o potwierdzenie otrzymania
zamowienia@kiwk.katowice.pl.

niniejszego

pisma

drogą

elektroniczną

Z poważaniem
Prokurent
Anna Badura
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Prezes Zarządu
Władysław Spyrka

na

adres:

