
 

 

 
 Bełchatów, dn. 31.03.2017 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja rurociągów wody 

uzdatnionej pomiędzy zbiornikami a pompownią”, nr sprawy 6/SK/UW/2017 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami § 15 Regulaminu udzielania zamówień  

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., określającego warunki  

i zasady udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z art. 132 oraz art. 133 ust. 1 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

Informacja o odrzuceniu oferty nr 3. 

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 Regulaminu udzielania zamówień  

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. Zamawiający informuje,  

że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę: BINŻ S.A.  

ul. Olsztyńska 3, 97-400 Bełchatów. 

Uzasadnienie: 

I. Wykonawca w swojej ofercie nie uwzględnił wszystkich robót, które zostały określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w dokumentacji 

projektowej: 

1. Wykonawca w piśmie znak: l.p. 393/2017 z dnia 23.03.2017 r., które było odpowiedzią na 

wezwanie Zamawiającego znak: DO/DOO/DN/OZ/PW0347/2017 z dnia 15.03.2017 r. do 

udzielenia pisemnych wyjaśnień do złożonej oferty, poinformował, że przyjął założenie 

„wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania obsypki i zasypki rurociągów, zgodnie   

z zapisami dokumentacji projektowej (pkt. 1.2.12 ROBOTY ZIEMNE)”.  Na potwierdzenie 

tego, Wykonawca w kosztorysie założył wykorzystanie piasku tylko do podsypki pod 

rurociągi, nie uwzględnił zaś obsypki piaskowej, która to została przewidziana w dokumentacji 

projektowej w pkt. 1.2.12 ROBOTY ZIEMNE, na który powołuje się Wykonawca: „Po 

uprzednim zagęszczeniu wyprofilowaniu dna należy przystąpić do układania rur. Roboty 

należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP. Rurę należy zasypać piaskiem do 

wysokości 20cm ponad górną krawędź rury zagęszczając.” W związku z powyższym, obsypka 

piaskowa rurociągów to element pominięty w przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji 

ceny ofertowej. 

2. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (pkt. 1.1.4 i 1.2.4), zaprojektowane rurociągi 

winny być zgrzewane elektrooporowo. Z przedstawionej przez Wykonawcę szczegółowej 

kalkulacji ceny ofertowej wynika, że Wykonawca uwzględnił do zgrzewania jedynie 12 muf 

elektrooporowych. Zdaniem Zamawiającego do wykonania zgrzewów zgodnie z dokumentacją 

projektową niezbędne jest zastosowanie muf elektrooporowych w ilości ok. 30 szt. 

3. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 3.6 Opisu przedmiotu 

zamówienia zawarł zapis, że „Do wszystkich połączeń kołnierzowych Wykonawca 

zobowiązuje się stosować śruby, podkładki oraz nakrętki ze stali nierdzewnej  



 

A2-80.” Z przedstawionej przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej wynika, 

że Wykonawca uwzględnił śruby, nakrętki, podkładki stalowe, nie zaś ze stali nierdzewnej. 

4. Wykonawca w szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej przyjął łańcuchowe uszczelnienia 

przejścia - otwór f 600 mm – w ilości 3 szt. Zdaniem Zamawiającego niezbędne jest 

wykonanie 4 szt. uszczelnień. 

II. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie znak: DO/DOO/DN/OZ/PW0347/2017 z dnia 

15.03.2017r. poinformował, że zamierza wykorzystać do wykonania w/w zamówienia,  

rury PE100 SDR-17 PN10 f 500 x 29,7 mm w ilości 198 m, które są w jego posiadaniu  

i zostały zakupione na potrzeby innego zadania inwestycyjnego. Zdaniem Zamawiającego 

posiadanie przez Wykonawcę niewykorzystanych materiałów z innej budowy nie oznacza, że będą 

one przekazane Zamawiającemu bezpłatnie i fakt ten nie upoważnia Wykonawcy do pominięcia 

ich w kalkulacji ceny ofertowej. Zachowanie takie stanowi zdaniem Zamawiającego czyn 

nieuczciwej konkurencji. Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 

sierpnia 2015 r. Sygn. Akt: KIO 1601/15, w którym: „Zdaniem Izby posiadane zapasy 

magazynowe nie uprawniały wykonawcy do ich pominięcia w kalkulacji (…)”. 

Informacja o odrzuceniu oferty nr 1. 

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 1.2 Regulaminu udzielania zamówień  

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. Zamawiający informuje,  

że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. „BUDREN” 

Władysław Kwapisz, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 25. 

Uzasadnienie: 

1. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 5.1.2 Zamawiający określił,  

że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: „posiadają niezbędną wiedzę  

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaże wykonanie 

w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie: 

a) minimum jednej roboty budowlanej o charakterze renowacji konstrukcji żelbetowych  

o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN netto oraz 

b) minimum jednej roboty związanej z budową łącznie nie mniej niż 200 mb instalacji 

wodociągowych z PE o średnicy minimum 500 mm na terenie ujęć wody.” 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.2. litera b) wykazał  

w wykazie zrealizowanych zamówień, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zamówienie pn.: 

„Dodatkowe zabezpieczenie przed wpływami projektowanej przez KWK Ziemowit eksploatacji 

górniczej wodociągów stalowych wody surowej 2xDN1600mm poprzez wprowadzenie 

polietylenowych rur HDPE SDR17 do istniejących wodociągów na odcinku 261mb” metodą 

reliningu, na potwierdzenie czego załączył referencje firmy PBM „Tolos” Piotr Walczak  

i wspólnicy Sp. K.  

W/w zamówienie zostało wykonane w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit, nie zaś jak wymagał 

Zamawiający – na ujęciu wody. Ponadto wprowadzenie rurociągu bezwykopową metodą reliningu 

do wnętrza istniejących wodociągów nie jest – jak wymagał Zamawiający - budową instalacji 

wodociągowych.  

W związku z powyższym oferta Wykonawcy nie spełnia warunków udziału  

w postępowaniu i nie odpowiada treści SIWZ. 



 

2. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 5.1.3 Zamawiający określił, że  

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: „dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponują: 

a) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:  

 co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku 

kierownika robót budowlanych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru;  

 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

b) osobą na stanowisko Kierownika robót posiadającą: 

 co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku 

kierownika robót budowlanych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru;  

 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do właściwej izby 

samorządu zawodowego.” 

 Wykonawca w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, wskazał kierownika 

budowy oraz kierownika robót. Okres wskazanego przez Wykonawcę w niniejszym wykazie 

doświadczenia zawodowego obydwu osób na stanowisku kierownika robót budowlanych, 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru wynosi poniżej 2 lat, w związku z czym Wykonawca 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

 Reasumując ustalenia faktyczne i prawne, z uwagi na to, że treść oferty firmy P.P.H.U. 

„BUDREN” Władysław Kwapisz nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Zamawiający postanawia jak na wstępie. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. „SANEL” 

Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna, 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 18. 

Uzasadnienie: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta spełnia wszystkie wymogi 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. 
 

 

 Zatwierdził: 

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 

mgr Piotr Kopek 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny  

mgr inż. Piotr Pierzchała 

 


