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KISA/DZP/MK/681/04/2022                         Katowice, 25.04.2022 r. 
 

 
 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

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

ścieków w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach” nr sprawy: 

KISA/TOt/02/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.83_OBROŃCÓW WESTERPLATTE_KS_KD 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

 

Działając na podstawie art. 42 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 w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na „Rozdział ścieków w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach” nr 
sprawy: KISA/TOt/02/I/2022/POIS/WNIOSEK_IV/ZAD.83_OBROŃCÓW WESTERPLATTE 
_KS_KD, prowadzonym w trybie otwartym, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 
złożona przez: 
 
Konsorcjum w składzie: 
 
Lider konsorcjum: 
P.P.H.U. DANAMA Lucyna Turczyńska   
ul. Kordeckiego 39 
41-407 Imielin   
 
Partner konsorcjum: 
AMP Anna Proksa  
ul. Azot 8a/2 
43-600 Jaworzno 
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UZASADNIENIE WYBORU  
 
 

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, z zastosowaniem art. 13a Regulaminu, oraz  
zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez 
Konsorcjum w składzie: Lider konsorcjum- P.P.H.U. DANAMA Lucyna Turczyńska, 
ul. Kordeckiego 39, 41-407 Imielin  oraz Partner konsorcjum - AMP Anna Proksa, ul. Azot 
8a/2, 43-600 Jaworzno. Oferta ta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą sumaryczną 
ilość punktów tj. 100,00 w kryteriach,  jakimi była cena i okres udzielonej gwarancji.  
 
Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu następujący 
wykonawcy złożyli swoje oferty:  
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 

Punkty przyznane wg kryteriów: 
1) Cena – 90%  
2) Okres udzielonej gwarancji – 10%  

Punktacja –  
wg 

kryterium  
Cena 

Punktacja –  
wg kryterium  

Okres 
udzielonej 
gwarancji  

Punktacja - 
łącznie 

1 

Konsorcjum w składzie: 
 
Lider konsorcjum: 
P.P.H.U. DANAMA  
Lucyna Turczyńska   
ul. Kordeckiego 39 
41-407 Imielin   
 
Partner konsorcjum: 
AMP Anna Proksa  
ul. Azot 8a/2 
43-600 Jaworzno  

90,00 10,00 100,00 

2 

Jerzy Wójcik Usługi  
Budowlano-Kanalizacyjne 
ul. 11 Listopada 17 
40-387 Katowice    

89,68 10,00 99,68 

3 
JKT Joanna Kozera - Turczyńska  
ul. Kordeckiego 39 
41-407 Imielin 

79,91 10,00 89,91 

4 

Firma Handlowo Usługowa KOZERA 
Michał Kozera 
ul. Lipowa 7a 
41-407 Imielin 

Wykonawca wykluczony / oferta 
odrzucona 
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5 
ARSEM Marcin Piaszczak  
ul. Przyjazna 13/2 
40-466 Katowice 

80,51 10,00 90,51 

 
 
Działając na podstawie art. 42 lit. c) w związku z art. 13 ust. 2  Regulaminu Zamawiający 

zawiadamia, że z przedmiotowego postępowania wykluczył  Wykonawcę: 

 

Firma Handlowo Usługowa KOZERA Michał Kozera 
ul. Lipowa 7a 
41-407 Imielin 
 
Uzasadnienie prawne: 
 
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali 
spełniania warunków udziału w postępowaniu”  
/art. 13 ust. 1 lit. n) Regulaminu/ 
 

 Uzasadnienie faktyczne: 
 
Zgodnie z pkt. VIII.2 SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące m.in: 
 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia - w szczególności wykażą, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną 
polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej 
lub ogólnospławnej długości co najmniej 200 mb.  
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
powyższy warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.  

 
W celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany 
był przedłożyć w ofercie m.in.:  
➢ wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

Wykonawca dołączył do oferty wykaz robót, w którym wskazał wykonanie zadania 
pn. „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej – od istniejącej sieci na posesje prywatne 
w miejscowościach: Mnich, Frelichów, Chybie”, w okresie od 29.05.2018 r. do 15.06.2018 r. 
na rzecz Gminy Chybie. Wykonawca wskazał w wykazie, że wykonał odcinki kanalizacji 
sanitarnej o łącznej długości 289,25 mb. Wykonawca dołączył również do oferty 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu z dnia 15.06.2018 r. 
potwierdzającego wykonanie zgodnie z zamówieniem i bez usterek zadania wskazanego 
w wykazie. Dodatkowo Wykonawca dołączył do oferty część Projektu Budowlanego (Projekt 
Zagospodarowanie Terenu) dla inwestycji pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
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– od istniejącej sieci kanalizacji na posesje prywatne oraz przyłączy do tych budynków 
w miejscowościach Chybie, Mnich i Frelichów – Gmina Chybie – etap II”. 
W toku czynności badania i oceny ofert, Zamawiający powziął wątpliwości, co do rodzaju 
wykonywanych robót, w ramach wskazanego zadania, w związku z czym zwrócił się pismem 
z dnia 31.03.2022 r. sygn. KISA/DZP/MK/512/03/2022 do inwestora, tj. Urzędu Gminy 
w Chybiu, o wskazanie łącznej długości wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz łącznej 
długości wykonanych przyłączy w ramach w/w zadania. W odpowiedzi na wniosek 
Zamawiającego, inwestor pismem z dnia 14.04.2022 r. sygn. IDN.600.3.2022.RT, wyjaśnił, 
iż w ramach przedmiotowej inwestycji łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
wyniosła 173,62 m, a wykonanie przyłączy kanalizacyjnych nie było objęte zadaniem.  
Wobec powyższego Zamawiający uznał, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.2.2) SIWZ. 
 
Tym samym, działając na podstawie art. 14 ust. 4 Regulaminu Zamawiający wezwał 
Wykonawcę pismem z dnia 20.04.2022 r. o sygn. KISA/DZP/MK/646/04/2022 o uzupełnienie 
następujących oświadczeń/dokumentów: 
➢ wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 

➢ pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w zakresie wiedzy 
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolności finansowych – jeżeli dotyczy, 

potwierdzających jednoznacznie, iż nie później niż na dzień składania ofert, Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca w dniu 25.04.2022 r. złożył do Zamawiającego 
następujące oświadczenia/dokumenty: 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych, w którym wskazał wykonanie zadania pn. 
„Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 
ul. Skwerowa 21 w Sosnowcu”, wykonaną w okresie od 13.04.2021 r. do 15.05.2021 r. 
na rzecz Gminy Sosnowiec reprezentowanej przez Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o., 
ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec; 

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pisma z dnia 11.04.2022 r. sygn. 
SI.DI.BB.7013.100.1.2022.SD stanowiącego referencje potwierdzające należyte 
wykonanie roboty wskazanej w wykazie. 

 
Zgodnie z treścią w/w pisma zakres rzeczowy wskazanego zadania inwestycjnego obejmował 
m.in.: 
- rurociąg kanalizacyjny tłoczny PE Dn75 o połączeniach zgrzewanych 179,12 mb 
- rurociąg kanalizacyjny PVC-U Dn200 15,11 mb 
 
Zamawiający stwierdził, iż łączna długość kanalizacji objętej w/w zadaniem inwestycyjnym 
wynosiła 194,23 mb i tym samym nie spełnia wymogu wskazanego w warunku udziału 
w postępowaniu w zakresie minimalnej długości wybudowanej lub przebudowanej sieci 
kanalizacji wynoszącej 200 mb. 
 
Wobec powyższego, Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia, w związku z czym 

wykluczył Wykonawcę z przedmiotowego postępowania. 



 

 

 5 

 
Działając na podstawie art. 42 lit. b) w związku z art. 39 ust. 2 Regulaminu Zamawiający 

zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucił ofertę Wykonawcy: 

 

Firma Handlowo Usługowa KOZERA Michał Kozera 
ul. Lipowa 7a 
41-407 Imielin 
 
Uzasadnienie prawne:  
 
„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.”  
/art. 39 ust. 1 lit. e) w związku z art. 13 ust. 3 Regulaminu/ 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
 
Wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu niewykazania spełniania warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, w związku z czym 
jego oferta została uznana za odrzuconą. 
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 44 ust. 1 Regulaminu, może zawrzeć umowę 
z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 
 

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 

 
 

   Prokurent  Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Słaboń    Andrzej Cebula 

 
 
 
 
 


