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ZMIANA UZASADNIENIA

WYKLUCZENIA WYKONAWCÓ\ry, ODRZUCENIA OFERT

Dotyczy postępowania: Remont dachu budynku szkoĘ Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Koźminie Wlkp.

Zamawtalący informuje,iżnapodstawie aft. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamowięńpublicznych

oruz zgodnie z wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2011 r. Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 1689/11),

wogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu dokonał zmian w zakresie

uzasadnienia wykluczenia wykonawców z postępowanta oraz odrzucenia ofeft.

W ogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu, punkt dotyczący

wykluczenia wykonaw c ów z p o stępowa nia otr zy muj e brzmi enie :

" Wykluczeniu podlegaj ą wykonawcy, odrzuceniu podlegaj ą oferty:

Blacharstwo Dekarstwo Hieronim Witek ul. Grzegorzewska 24,63-700 Krotoszyn

Wykonawca, został wezwany do uzupełnienia następujących dokumentów - aktualny odpis

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Wykonawca

w .vq:uznaczonym terminie uzupełnił przedmiotowe dokumenty.

Wykonawcaprzedłożył informację z CEIDG wygenęrowaną w dniu 21.08.2015 r. (termin składania

ofert upłynął w driiu 18.08.2015 r.)

Zgodnte zprzyjętym orzecznictwem (wyrok KIO 1059/13 z dnia}| maja2013 r.) Wykonawcamoże

przedłożyĆ uzupełniany dokument wystawiony po terminie składania ofefi, jednakze z treści tego

dokumentu musi wynikac, iż wykonaw,ca spełniał warunki udziŃu w postępowaniu nie poźniĄ niz

w dniu składania ofert.

Z uzupełnionego dokumentu (wygenerowenego po terminie składania ofer1) nie wynika czy

wykonawca w terminie składania ofert spełniał warunki udziału w postępowaniu.



W zwtązku z powyższym wykonawca zostaje wykluczony z postępowania w trybie art.24 ust. 2 pkt.

4 ustawy Prawo zamowtęń publicznych 0.t. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zmianami) - z postępowania

wyklucza się wykonawców którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto zgodnie pkt. I ppkt. 2.2 19 SIWZ Zamawiający wymagał aby wykonawcy legitymowali się

posiadaniem odpowiednich uprawnień w zakresie gospodarki odpadami tj: aktualnego zezwolenia,

pozwolenia lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydaaej

ptzez właściwego Starostę lub Marszałka Województwa.

Po otrzymaniu informacji od jednego z Wykonawców o fakcie, iZ m.in. Pan Hieronim Witek nie

posiada przedmioto!\ych uprawnień, ZamauliĄący wezwŃ wykonawcę do przedłożenia dokumentu

poświadczającego zatwierdzęnie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydane ptzęz

właściwego Starostę lub Marszałka Wojewódźwa. W .vqrznaczonym terminie Wykonawca

przedłożyłjedynie pismo informujące Zamawiającego, iz osoby prowadzącę działalność nie muszą

się legitymować żadną decyzją administracyjną związaną z wytwaruaniem odpadów (vraz

zzałączentem informacji zLEX-a), azezwolenia wydane pIzęz Marszałka utraciły swą wazność.

Zgodnie z art. 231 ustawy o odpadach decyzle zatwierdzające program gospodarki odpadami

niebezpiecznymi wygasły 23 stycznia 2013 r. z v"yjątkiem decyzji zatwięrdzających program

gospodarki odpadami ntebezpiecznymi wydanych wytwórcy odpadów, który prowadzi odzysk,

unieszkodliwianie, zbieranie lub transpor1 odpadów. Decyzje te zachowują wazność w zakresie

zbieranta, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostŃy wydane, nie dłużej ąiż
ptzez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a więc na dzien składania ofert pozostają

W mocy.

Ponadto na etapie trwania postępowania (przed upływem terminu składania ofert) Wykonawca nie

wniósł żadnychzastrzeżeń co do zapisów SIWZ.

Wykonawca podlega wykluczeniu, gdyż nie wykazał spełniania watunków udziałll w postępowaniu

na podstawie ar1. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy prawo zamówięń publicznych, z postępowania wyklucza się

wykonawców którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, zgodnie z art, ż4 ust.4 w związku z anl.', 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo

zamówień publicznych oferlę wykonawcy wykluczonego zpostępowania uznaje się zaodrzuconą.



Firma Budowlana DEKOBLACH uI.3 Maja 3,63-440 Raszków

Zgodnie pkt. I ppkt. 2.2 19 SIWZ Zamawiający wymagał aby wykonawcy legitymowali się

posiadaniem odpowiednich uprawnień w zakresie gospodarki odpadami tj: aktualnego zezwolenia,

pozwolenia lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydanej

przęz właściwego Starostę lub Marszałka Woiewództwa,

Po otrzymaniu informacji od jednego z Wykonawców o fakcie, iż mi. Firma Budowlana

DEKOBLACH nie posiada przedmiotowych uprawnień, Zamawiający wezwał wykonawcę do

przedłożenla dokumentu poświadczającego zatwierdzęnle programu gospodarki odpadami

niebezpiecznymi wydane przez właściwego Starostę lub Marszałka Województwa. W vnyznaczonym

terminie Wykonawca przedłożył jedynie pismo informujące Zamawtającego, iż podczas realizacji

zamówień, w których konieczne jest posiadanie zezwolenta zatwierdzającego program gospodarki

odpadami niebezpiecznymi, korzysta z pomocy innej firmy posiadającej stosowną decyĄę

zatw ier dzając ą pro gram.

Zgodnie z treścią formularza ofertowego Zamawiający wymagał podania czy wykonawca wykona

roboty samodzielnlę czy zamierza wykonać je przy pomocy podwykonawców. Zarnawiający żądał

również podania zakresu prac oraz nazw podwykonawców na zasoby których powołuje się

wykonawca w celu wykazania spełniarria warrrnków udziału w postępowania. W obydwu

przypadkach Wykonawca nie dokonał żadnego rłpisu, co oznaczńo, że Wykonawca samodzielnie

spełnia watunek art. ż2, ust. 1 pkt. l(oświadczetlię - ZŃącznlk Nr 3 do SIWZ) ustawy Prawo

zamówień publicznych 0.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 zę zmianamt), Uzupełnianie informacji

w formularzu ofertowym, dotyczących podania podwykonawcy, na zasoby którego powołuje się

Wykonawca, po terminie składania ofert jest niemożliwe. Treśó oferty, nie podlega uzupełnieniu,

nie można zmieniac, czy rozszęrzac tręści oferty (art. 87 ust. 1 ustawy prawo zamówień

publicznych). Nie podanie przedmioto!\ych informacji uniemoźliwia konkretyzację śwtadczeĄia

oferowanego zamawiającemu i prowadzi do braku możliwości prawidłowej oceny oferty, co stanowi

niez godno ść o ferty z tt eścią ustawy Prawo zamowień publ i cznych.

w związku z powllższym, oferta wykonawcy zostaje oclrzucona na podstawie art.89 ust. 1 ustarły

prawo zamowień publicznych, gdy,ż jest niezgodna z ustawą.


