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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Budowa odcinka 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piwonii w Katowicach” – nr sprawy: KIWK/TOt/33/I/2021/KS_PIWONII  

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot 

określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej Regulaminem,  

Zamawiający zawiadamia, że unieważnił postępowanie, którego przedmiotem jest „Budowa odcinka 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piwonii w Katowicach” – nr sprawy: KIWK/TOt/33/I/2021/ 

KS_PIWONII. 

 

Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w dniu 27.10.2021 r., 

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej, w Bazie Konkurencyjności Funduszy 

Europejskich oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Zamawiający wyznaczył termin składania 

ofert do dnia 16.11.2021 r. do godz. 10:00. Podczas jawnej sesji otwarcia ofert Zamawiający podał 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości 

102 000,00 PLN brutto. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty. W 

toku badania i oceny ofert, po zastosowaniu procedury wskazanej w art. 13a Regulaminu, Wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona, nie wykazał braku podstaw wykluczenia z postępowania i tym 

samym został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona. Cena zaoferowana przez 

Wykonawcę kolejnego w rankingu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zatem, zgodnie z art. 43 ust 1. lit b) Regulaminu, 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej 

oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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Działając na podstawie art. 13 ust. 2. Regulaminu Zamawiający zawiadamia, że z przedmiotowego 

postępowania wykluczył  Wykonawcę:  

 

ARSEM Marcin Piaszczak 

ul. Przyjazna 13/2 

40-466 Katowice 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

„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” /art. 13 ust. 1 lit. d) Regulaminu/ 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Zgodnie z zapisami pkt. VIII.1) SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 13 Regulaminu. W celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 13 Regulaminu Wykonawca 

zobowiązany był przedłożyć następujące m.in.: 

 

1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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,  

2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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.  

 

Wykonawca nie dołączył do oferty w/w dokumentów. Wobec powyższego Zamawiający uznał, 

iż Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 13 Regulaminu. 

 

W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 22.11.2021 r. o sygn. 

KIWK/ZP/MK/6983/11/2021 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia m.in. wskazanych powyżej 

dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca dostarczył w wyznaczonym terminie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: 

➢ zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z dnia 26.05.2021 r. wystawione przez Naczelnika 

Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach,  

➢ zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 06.07.2021 r. wystawione przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie.  

➢ zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 22.11.2021 r. wystawione przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie. 

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 16.11.2021 r. o godz. 10:00, a więc wskazane powyżej dokumenty 

złożone przez Wykonawcę zostały wystawione odpowiednio wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub po upływie terminu składania ofert. 
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Zgodnie z art. 14 ust. 3 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. 

 

Wobec powyższego Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 13 Regulaminu i wykluczył Wykonawcę  

z przedmiotowego postępowania. 

 

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 2. Regulaminu Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym 

postępowaniu odrzucił ofertę Wykonawcy:  

 

ARSEM Marcin Piaszczak 

ul. Przyjazna 13/2 

40-466 Katowice 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą” /art. 13 ust. 3 Regulaminu/ 

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” /art. 39 ust. 1 lit. e) 

Regulaminu/ 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu niewykazania braku podstaw do wykluczenia, 

o których mowa w art. 13 Regulaminu, w związku  z czym jego oferta została odrzucona. 

 

 

Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie 

przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dział VI 

„Środki ochrony prawnej”.  

 

 

Z poważaniem  

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji  Prezes Zarządu 

        Prokurent     

       Anna Wilk   Andrzej Hołda  

    

 


