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Info rmacj a o wyborze naj korzystniej szej oferty

KomendaMiejskaParistwowej Straży Pozarnej wŁodzi, zgodnie zart.92 ustawy zdnta
ż9styczniaż0O4r. Prawozamówieńpublicznych(t. j.Dz.U.z2019r.poz. 1843), zwanej

dalej trstawąPZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wtrybie przetargu

nieograniczonego pn.: ,rWykonanie robót budowlanych związanych
z realrlzacją zadania,: Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - ETAP I)), znak
sprawy MK.2370.3.2020, informuje, że wybrano ofertę firmy: CERMONT Sp. z o.o, 97-371
Wola Krzysztoporska, ul. Piotrkowska 10.

Uzasadnienie faktvczne: Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie
warunki udzińl w postępowaniu określone w SIWZ. Wybrana oferta uzyskała najvlyższą
Iiczbę punktów (100,00 pkt.) na podstawie określonych kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie prawnez Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zarnawiający wybiera ofertę
najkorzystniejsząna podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawcy,któtzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu otrzymali następującą ilośó
puŃtów w poszczęgólnych kryteriach oceny ofert orazłącznąpunktację:

Nr
oferĘ

Nazwa i adres Wykonawcy
Cena
(Ilość

punktów)

Okres
gwarancji

(Ilość
punktów)

Łączna
liczba

punktów

l
Budowa Sp. z o.o.
99-400 Łowtcz, ul. Katarzynów 17

OFERTA ODRZUCONA

2

Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo
budowlane CZĘSTOBUD Damian Swiącik
42-ż00 Częstochowa, al. Bohaterów Monte
Cassino 40
Partner KonsoĘum: Przedsiębiorstwo
budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.
42-244 Jaskrów, ul. Starowieiska 5

OFERTA ODRZUCONA

3
Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik
62-240 Trzemeszno. Zieleń 86

OFERTA ODRZUCONA

4
EKSA Sp. z o.o.
93-19ż Łodż, ul. Senatorska 2 1

OFERTA ODRZUCONA

5
MGBUILDING Sp. z o.o. Sp. k.
25-614 Kielce, ul. 1 Maia 157

OFERTA ODRZUCONA

6
PAGMA-BUD Sp. z o.o. Sp.k.
90-5ż7 Łódź, ul, Wólczańska 1281134

OFERTA ODRZUCONA
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1
WPW INVEST Sp. z o.o.
90-364 Łódź, ul. Tylna 4c lok.5

OFERTA ODRZUCONA

8

Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne
MAVEX Marek Michalski
99-300 Kutno. 11, Rzeczna 2

OFERTA ODRZUCONA

9

Konsorcjum X'irm:
Vision Invest Sp. z o.o. §p.k.
91-243 Łódź, ul. Piotrkowska 44
F'RAM Sp. z o.o.
91-243 Łodż, ul, Polskiej Organizacji
Woiskowei ż9lok.ż

OFERTA ODRZUCONA

l0

Konsorcjum tr'irm:
Lider: QBA Invest Sp. z o.o. Sp. k.
95-040 Koluszki, ul. 1 1 Listopada 41A
INSTAL-BUD Krzysztof Rosiak
95-040 Koluszki, Przanowice 95

OFERTA ODRZUCONA

11

CERMONT Sp. z o.o.
97 -37 1 Wola Krzysztoporska,
ul. Piotrkowska 10

60,00 40,00 100,00

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP Zamawtający informuje, żę

w przedmiotowym postępowaniLl :

1) został wykluczony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne MAVEX
Marek Michalski, 99-300 Kutno, ul. Rzeczna 2,

Uzasadnienie prawne:

Zgodnte z art.24 ust. 1 pkt. 12) ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia
wykltrcza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków trdziałtr w postepowarriu lub

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia.

uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowanill w rozdzialę VI SIWZ Warunki udziału

w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia, Zamawiający wskazał, że o udzielenie

zamówienia nlogą ubiegac się Wykonawcy, kt&zy spełniają warunki określone w art. ż2 ust lb
ustawy PZP, m.in. dotyczące zdolrrości teclrnicznej lub zawodowej oraz ustanowił, żę

warunkiem udzińu w postępowaniu jest m.in.: wykorranie w sposób nalezvty w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terrninu składarria ofert. a jeżeli okres prowadzerria clziałalności

jest krótsz)i - w t),rn okresie. co rrajrnrriej 2 robot btrdowlanycli polegających na budowie

budynkow uzyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków teclrnicznych, jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz, 1065) opowierzchni

użytkowej co najmniej 2 000 m2.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału

będzie polegał na zdolnościach inrrego podmiotu Zamawiający wymagał, aby co riajmniej

2roboty budowlane potwierdzające spełnienie przedmiotowego warlłnku zostały wykorrane

przez jeden podmiot.

W dniu 04 czerwca2020 r. Zamawiający poirrformował Wykonawcę Przedsiębiorstwo

Budowlano - Inżynieryjne MAVEX Marek Michalski, 99-300 Kutno, ul, Rzęczna 2

o wyborze jego oferty jako najwyżej oceniorrei oraz węzwał go na podstawie art. 26 ust 2

ustawy PZP do złożenta aktualnych na dzień złożenia oświadczeri i dokunrentów

potwierdzających spełnianie warutlków udziału w postępowarriu i brak podstaw do

wykluczenia. Jednocześnie na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP, Zamawialący węzwał

Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu ,,Zobowiązanie innego podmiotu do oddania

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia",

Złożone przez Wykotrawcę wraz z ofertą ,Zobowiązanie innego podmiotu do oddania

Wykonawcy do dyspozycjt niezbędnych zasobów na potrzeby realtzacji zamówienia" nie

potwierdzało, żę Wykonawca, realizując zamówienie będzie dysponował rTiezbędnyrni

zasobami podrniottr wskazanego w zobowiązaniu, a tym samym, że spełnia warunek udziału

w postępowaniu w zakręsie doświadczęnia, co wynikało zpontższycli zapisów:

1. w pkt. 2 niniejszego zobowiązanl,a,,Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez

Wykonawcę,przy wykonywaniu zamówienia ptrblicznego" podmiot trzect wskazał:

,,Pełnienie nadzoru i doradztwa przy realizacji robót",

2, w pkt. 3 nirriejszego zobowtązania ,,Zakres i okres udziału podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia public znego" podnriot trzeci wskazał :

,,Pełnienie nadzoru i doradztwa przez cały okres realizacji zadanta",

3. w pkt. 4 niniejszego zobowiązania ,,Czy podmiot, na zdolnościach którego

Wykonawca polega w odniesieniu do warutrków udziału w postepowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowyclr lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których

wskazane zdolności dotyczą" podmiot trzęci oświadczył ,,nie".

W przesłanym wezwaniu do uzupełnienta Zamawiający wskazał, że zgodnie z art. 22a

ust. 4 ustawy PZP ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcerria, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać

podmiotów, jeśli podmio§ te zrea|wują roboty budowlane

których te zdolności są wymagane".
MK.2370.36.2o2o
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Jednocześnie Zamawiający nadmienił, że ,,w prowadzonym postępowaniu zastosował

warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do doświadlzęnla, w związku z ezym podmiot

trzęci zobowtązany jest zręalizowac zamówienie w zakresie w jakim udostępnił Wykonawcy

własne zasoby.

Udział w realizacji zamówienia poprzęz pełnienie nadzoru i doradztwa nie jest

wystarczalący do uznarria spełnienia przesłanki, o którei mowa w art. 22aust.4 ustawy PZP.

Zgodnie z licznym orzęcznictwęm KIO dla posłuzerria się zasobem podrniotu trzeciego

podwykonawstwo nie jest bezwzględnie wymagane i wykonawca moze w ofercie oświadczyć,

że nte będzie wykonywał zamowienia przy udziale podwykonawcy, jednakże obligatoryjnie

podmiot, ktory udostępnia zasoby musi wykonywać w trakcie realizacji zamówienia

(samodzielnie lub wspólnie z wykonawcą) roboty budowlane lub usługi, do realizacji ktorych

te zdolności są wymagane."

W odpowiędzi na przesłane wezwanie Wykonawca w tertninie, ti w dniu 10 czerwca

20ż0 r, o godz.7 .35 przekazał Zamawiającemu wymagane dokunrenty.

W złożonym dokumencie ,,Zobowtązanie innego podmiotu do oddarria Wykonawcy do

dyspozycji rriezbędnych zasobów na potrzeby realizacjt zamówienia" podtniot trzeci wskazał:

1) w pkt. 2 ,,Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przęz Wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia public znęgo,.

Pelnienie nadzoru, doradztwa i koordynacji robót przy realizacji całości robót,

wykonanie robót związanych z wykonaniem dachów (montaż blachy nad częścią

garażową, wykonanie docieplenia i pokrycia dachów nad częścią socjalno-biurową, nad

garażem i myjnią wraz z dociepleniem ścian atĘkowych, i niezbędnymi obróbkami) na

podstawie umowy o współpracy."

2) w pkt. 3 ,Zaktes i okres udziału podmiottr przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

Pelnienie nadzoruo doradztwa i koordynacji robót przez caĘ okres realizacji zadania,

poprzez pełnienie funkcji koordynatora projektu, wykonanie robót związanych

z wykonaniem dachów (montaż blachy nad częścią garażową, wykonanie docieplenia

i pokrycia dachów nad częścią socjalno-biurową, nad garażem i myjnią wyaz

z dociepleniem ścian atĘkowych, i niezbędnymi obróbkami)."

Po dokonaniu oceny przedmiotowego dokumentu Zamawiający uznŃ, że udostępnione

Wykonawcy przez inny podmiot zdolności zawoclowe nie pozwalają na Wkazanie przez

Wykonawcę spełrriania warunków udziału w postępowaniu. Z przedłożonego zobowiązania

innego podmiotu wynika, że podmiot ten będzie pełnił nadzor, doradztwo i koordynację robot

przy realizacji całości robót oraz wykonywał roboty związane z wykonaniem dachów . Zdaniem
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Zamawiającego realizacja powyższych czynności nie jest vlystarczająca do uznania spełnienia

przesłanki, o ktorej mowa w art. 22aust,4 ustawy PZP,zgodnie zktorą,,W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodov\ych 1ub doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioĘ te zrealizują

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności §ą wymagane".

Zpowyższego wynika zatem, ze Wykonawca, który korzysta z doświadczenia podmiotu

trzeciego, zobowiązany jest zapewnić jego bezpośredni udział w robotach budowlanych lub

usługach, do realtzacji których to doświadczeniejest wymagane. Wykollawca nie moze zatem

powoływać się na doświadczenie intrego podmiottt, jeżeli nie zapewnia wykonywaniaprzezten

podmiot części zamówienia, do wykonania której wymagana jest zdolność, jaką ten podmiot

posiada.

Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza użyte w art. 22a Lrst. 4 ustawy PZP

sfornrułowanie "podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi" jest pojęciem węzszym

od udziału tych podmiotów w realizacji zamówienia. Udział w ręalizacji zamowienia moze

przybrac rozmaite forrny zaangażowania podrniotu trzeciego, moze realtzowac się w postaci

doradztwa, konsultacji, nadzorv, uczestniczentaprzy wykonywaniu określonych czynności, etc.

Natomiast wymog zrealizowania części zamówieni a, z ktorymi wiąże się udostępniarry zasób,

należy rozumieć, jako obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w charakterze

podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą. (wyrok KIO z 9.11.2017 r. sygn. akt KIO

2245l17).

Tym samym inny podmiot, ktory Wykonawcy udostępnia wykształcenie, kwalifikacje

zawodowe lub doświadczenie w celu potwierdzenia spełrriania warunków udziału

w postępowaniu, jest zobowiązany zrealtzowac zamówienie w zakresie, w jakim udostępnił on

własne zasoby. Oczywiście wskazacnależy, iz to nie musi zawsze oznaczać, ze Wykonawca,

który korzysta z poterrcjałtr tego podmiotu, nie moze wykonywać zamówienia w zakresie,

w jakim udostępniono mll zasoby. Jak wskazała KIO w wyroku z 77 .71.ż016 r. z aTt. 22a usL. 4

ustawy PZP nie wynika jednoznacznie, że Wykonawca nie moze brać udziału w realizacji

usługi. Tylko w ten sposób Wykonawca może uzyskać doświadczenie, ajednocześnie

udostępnienie potencjałtr podmiotu trzeciego nie jest fikcją (wyrok KIO z 17.1I.2016 r., sygn.

akt KlO 20ft2l16).

Urząd Zamówięń Publicznych w opinii pt. "Zakres dokumentów, jakie przedstawia

wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków podmiotowych, w sytuacji, w ktorej

korzysta z potencjału podmiotu trzeciego" wskazał, że "(,..) uprawnione jest stwierdzenie, że
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dla celów wykazania dysponowania zasobami podnriotu trzeciego nie jest wystarczające

przedstawienie jakiegokolwiek dokumentu podmiotu trzeciego odwołującego się do woli

udostępnienia jego zasobów, ale niezbędrre jest przedstawienie (dokumentlt, dokurnentów),

których treść będzie wykazywac taktyczną dostępność tych zasobów na uzytek wykorrawcy

w celu realizacji zarnówienia, Bęz znaczęnia jest przy tym clrarakter więzi prawnej łączącei

wykonawcę z podmiotami trzęctmi. (...) Zamawiający powinien zatem uzyskać pewność, ze

wykonawca odwołujący się przy wykazywaniu swojej zdolności clo realizacji zamówienia do

zasobów podrniotu trzeciego realnie będzie uprawniony do korzystania z tych zasobów. Co

więcej, zamawtający powirrien uzyskać w ten sposób szczegołową wiedzę dotyczącą obszarów,

w jakich realizacja zamówieniabędzie odbywała się przy trdziale zasobów podmiottr trzeciego,

umozliwiającą egzekwowanie poprawnej realizacji zamówienia, zgodnie z deklarowanynri

przez wykonawcę zobowiązaniami podmiotów trzecich. Tylko szczegołowe określenie zakresu

i sposobu zobowtązania podmiotu trzeciego, przedstawione przez wykonawcę, umozliwia

zamawialącemll podjęcie decyzji uznanla kwalifikacji tego wykonawcy w odniesieniu do

r ealizacjt zamówi eni a ( . . . ) " (rv r,v r,i,. Lrzp. gov. p l ).

Z powryższego wyrika, że zakres robót, jaki ma być wykonywal,Iy przęz podmiot trzeci

winien zostać wskazany w zobowiązanlLl. Podkreślió równocześnie trzeba, że żaden przepis

ustawy PZP nię precyzuje, w jakirr. zakresie podmiot udostęprriający poter-rcjał musi realizowac

roboty budowlarre, tj. czy wystarczy wykonanie 10 % robót, czy jednak konieczna jest

rea|izacja co najmniej połowy robót. W literaturze przedlniotu wskazuje się nawet, ze

należałoby się zastanowić, czy jeżeli doświadczenie ma tylko podrniot udostępniający

potencjał, to czy nie powinien on wykonać całości takiclr robót.

Porrieważ jednak arri polski, ani urrijny ustawodawca nie wskazał wprost, że podmiot

vżyczający doświadczenie musi wykonać zamówienie w całym zakresie, to rozstrzygnięcia

w powyzszego szukac należy w orzeeznictwie. Tak rrp. do zakresu udziału w realizacji

zamówienia przęz podrniot udostępniający swoje zdolności odnosi się wyrok KIO z 19 maja

2017 r., Kl() ttg()/l7. W uzasadnienitr orzęczenia KIO podniosła. że udział podmiotów, na

których zdolności powoływał się wykonawca w ofercie był syrnboliczny, niewielki w stosunku

do całości przedmiottr zamówienia. W związku z tym rrie sposób uznać, że wykonawca

wrykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Powołtrjąc się rra zdolrrości tych

podmiotów nie zapewnił tego, żę wykonają one zatnówienie zgodnie z wyrnogami

wynikającymi z art. 22a Lts1. 4 ustawy PZP. Mimo bowiem wykazanta wymaganyclr zdolrrości

w ofercie w rzeczywistości usługę świadczył będzie podmiot nie posiadający wymaganych
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zdolności zawodowych. Tym samym Wykonawca taki nie daje rękojmi należytego wykonania

zamówienia,

W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ Formularz

ofertowy, Zamawlający wyodrębnił sześć zakresów robót składającyclr się na rea|izację

zamówienia, w tym:

l) usunięcie drzew i krzewów,

2) roboty ziemne, fundamenty,

3) konstrukcja budynku (ściany, stropy, słupy, stropodachy, schody, dźwigary dachowe

strunobetonowe), maszt antenowy, ściarry wewnętrzne murowane,

4) montaż blachy trapezowej na dachu nad garażem, docieplenie dachów, ocieplenie attyk,

montaż obróbęk blacharskich, montaz odwodnienia dachów,

5) stolarka okienna, drzwiowa, okna połaciowe, klapy dytnowe, ściany przeszkolone,

6) pozostałe roboty (roboty zabezpleczające, inwentaryzacja geodezyjna, montaż

ogrodzenia).

Podmiot trzlai, na który powołuje się Wykorrawca zobowlązał się wyłącznie do

wykonania czwartego zakresu robót tj. montazu blachy lrad częścią garażową, wykonania

docieplenia i pokrycia dachów nad częścią socjalno-biurową, nad garażem i myjnią wraz

z dociepleniem ścian attykowych i niezbędnymi obrobkami. Zgodnie zę złożoną oferlą

realizacjapovryższyclr prac stanowi okLOoń całości zamówienia i nie dotyczy najważniejszych,

kluczowych robót zwtązanych z realtzacją zadania, za ktore można by uznac ttzęct zakres

robót, który obejmuje m.in. wykonanie konstrukcji budynku (ścian, stropów, słupów,

stropodachów, schodów, dźwigarów dachowych strunobetonowych) i ścian wewnętrznych

murowanych.

Zwrocic w tym miejscu na\eży uwagę na pogląd v"yrażony w wyroku Krajowej Izby

Odwoławczej z dnia 29 kwietnia2019 r. sygn. akt KIO 7|ll19 w którynr wskazano, żę dla

wykazar-ria spełnierria warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca polegający na

zdolnościach inrrego/innych podmiotów nrusi udowodnić Zamawiającemu (w szczegolności

przedstawiając zobowlązanie tego/tyclr podnriotów), że realizując zamówienie będzie

dysponował zasobami tego/tyclr podmiotów, niezbędnymi na potrzeby realtzacji zamówienia.

Zobowiązanie to stanowi purrkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału

w postępowaniu, dokonywanej przez Zamawiąącego. Na podstawie treści złożonego

zobowiązanta, Zamawiający powinien uzyskać pewność, ze Wykonawca odwołujący się przy

vłykazywaniu swojej zdolności do lealizacji zamówienia do zasobów innego podmiotu, realnie

będzie uprawniony do korzystania z tych niezbędnych zasobów, na potrzeby realizacli
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zamówienia. Co więcej, ZamawtĄący powinien uzyskać w ten sposób szczegółową wledzę

dotyczącą obszarów, w jakich realizacja zamówienia będzie odbywała się. Przy udziale

zasobów innego podmiotu, umozliwiającą egzekwowanie poprawnej realizacjt zamówienia,

zgodnie z deklarowanym przęz Wykonawcę zobowiązaniem innego podmiotu. Tylko

szczegołowe określenie zakresu i sposobu zobowiązania innego podnriotu, przedstawione pTzez

Wykonawcę, ttmozliwiaZamawiającemll podjęcie decyzji w zakresie uznania kwalifikacji tego

Wykonawcy w odniesieniu do realizacji zamówiętria, a co za tym idzie ocenę Wykonawcy,

w zakresię spełnienia warunków trdziału w postępowaniu. Ustawodawca, w art. 22a ust. 4

ustawy PZP ustanowił obowiązekrealizacji zamowientaprzez podrniot udostęprriający zasoby

w postaci m.in. dośwtadczenta, w zakresie w którym Wykorrawca ten, powołał się na zasoby

podmiotu trzeciego. Nie mozna zatem uznaó, iż podmiot wykazujący spełnienie warunktt

udziału w postępowaniu w całyrn wymaganym zakresie, będzie uczestniczył w ręa|izacji tego

zamówienia jedynie w pewnym, wybranym przez siebie zakresie, stanowiącym element a nie

całość wrykazywanego doświadczenia. W sytuacji kiedy podmiot trzeci udostępnia swoje

zasoby, polegające na wykazaniu doświadczenia stanowiącego warunek udziału

w postępowaniu, podrniot ten zobowtązany jest do osobistego wykonania tej części

zamówienia, która była objęta warunkiem trdziału w postępowaniu, Taka okoliczność stanowi

wykazanie przęz Wykorrawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Biorąc po uwagę powyższe Zamawiający uznał, że Wykonawca nie spełnił warunku

trdziału w postępowaniu w zakresie posiadarria zdolności zawodowej i wykluczył Wykonawcę

z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) zosta| wykluczony Wykonawca: Konsorcjum Firm: Lider: QBA Invest Sp. z o.o. Sp. k.,

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41A, INSTAL-BUD Krzysztof Rosiak, 95-040

Koluszki, Przanowice 95,

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust. 1 pkt. 12) ustawy PZP z postępowania o trdzielenie zamówienia

wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warttnków udziału w postępowarritr lub

nie został zaproszony do negocjacji lub złożęnia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał

braku podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie fakĘczne:

Pismem MK.2370.33.2020 z dnia

elektroniczną Wykonawcę: Konsorcjum

lvK.23]0.36.2020

10 czerwca 2020 r. Zamawiający poinformował drogą

Firrn: QBA Invest Sp. z o.o. Sp. k., INSTAL-BUD
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Krzysztof Rosiak, ze w postępowaniu prowadzonym w trybie ptzetargu nieograniczonęgo

pn. ,,Wykorranie robót btrdowlanych związanych z realizacją zadania: Btrdowa strażnicy JRG

PSP Łódź - Olechów - ETAP I" znak sprawy: MK.2370,3 ,2020,jego oferta zostŃa najwyżej

oceniona.

W związku z powyższym na podstawie art.26 ust 2 ustawy PZP, Zamawiający wezwał

Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokutnetrtów

potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym ntż 1 miesiąc przed upływenr terminu

składania ofert.

Uwaga:

Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego

w rozdzia|ę VI pkt 2 ppktz) SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, ktorzy w imieniu wszystkich

wykazywac będą spełnianie warunku określonego w rozdziale Vl pkt 2 ppkt 2)

SIWZ.

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach

innych niż wskazane przez Zamawiającego nalezy przeltczyć wg średniego kursp

NBP rra dzl,ęń wystawienia dokumenttr, podając datę i ktrrs.

Jężęli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie możę złożyc dokumentów

dotyczącyclr sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez

Zamawiającego, możę złożyć inny dokument, który w vurystarczający sposób

potwierdza spełnianie opisar.ego przez zamawtającego warunku udziałtr

w postępowaniu.

b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania of'ert, a jeżeli okres prowadzenia działalrrości jest krótszy - w tym

okresie, wrazzpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,narzęcz

któryclr roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o któryclr

mowa, są referencj e bądż inne dokumenty wystawione pIzez podmiot, na rzecz którego
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usługi były wykonywane, a jeżelt z uzasadnione1 przyczyrry o obiektywnym clrarakterze

Wykonawca nie jest w stanie trzyskać tych doktrmentów - oświadczenie Wykonawcy;

Uwaga:

dokumerrt składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego

w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) lit a) SIWZ,

rodzaj wykazanych robót należy podaó z taką szczegołowością, która umożliwi

Zamawiającemu sprawdzenie spełr-riarria warttnku określor-rego w rozdziale VI pkt 2

ppkt 3) lit a) SIWZ,tj.poprzezwyrażne wskazanie:

. czy robota budowlana polegała na budowie budynku lżyteczności publicznej

w rozumieniu §3 pkt 6 rozporządzenia Mirristra lrrfrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakirn powinrry odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z2019 r. poz. l065),

o powierzchni trźytkowej zrealizowanego lub realizowanego budynku,

wykaz robót budowlanych należy sporządzic zgodnie ze wzorem stanowiącym

ZałącznikNr 6 do SIWZ,

wartości podane w walutach innych ntż wskazanę ptzez Zamawiającego nalezy

przeliczyc wg średniego kursu NBP na dzięń odbioru tych robót, podając datę

i kurs,

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

dokumenty składa terr lub ci z Wykonawców, ktorzy w imieniu wszystkiclr

wykazywać będą spełnianie warunku określonego w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3)

lit a) SIWZ,

c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznęgo,

w szczegolności odpowiedzialnych za świadęzęnię usług, kontrolę jakości lub kierowanie

robotami budowlarrymt wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczerria i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamowienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nię czynności oraz inforrnacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga:

- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego

w rozdzialę VI pkt 2 ppkt 3) lit b) SIWZ.

W wykazie osób: dla osoby, o której mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) lit b) tiret

pierwszy SIWZ należy podać rodzaj i zakres posiadanych uprawnień, nLlmer
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uprawnień, datę ich uzyskania, inforrnację azy są bez ograniczęń oraz podaó i opisać

doświadczerrie polegające na kierowaniu robotami budowlanynri co najmniej

2 obiektów użyteczności publicznej w rozutnieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnta 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadaó budynki iich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

o powierzclrrri użytkowej co najmrriej 2 000 mŻ kaZdy,

Wykaznależy sporządzlc zgodnie zę wzorem stanowiącymZałącznik Nr 7 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

ury żęj wymieni ony doktrmerrt Wykorrawcy składaj ą wspólnie.

d) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na któryclr zdolnościach

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określorryclr w art.2ża ustawy PZP oraz

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2) brak podstaw do wykluczenia:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzalące,

ze wykonawca nie zalega z opłacanlem podatków, wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływern ternrinu składania ofert, lub iriny dokument

potwierdzający, że wykonawca zawarŁ porozumienie z właściwym olganem

podatkowym w sprawie spłat tyclr nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczęgólności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

Iub rozłożenie na raty zaległyclr płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decy zjt właściwe go organu ;

Uwaga:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zarnówienia

dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o rrdzielenie

zamówienia,

- w ptzypadku Wykonawoy, który polega na zdolnościach ltrb sytuacji innych

podmiotów na zasadach określorrych w art. 22a ustawy - PZP, przedmiotowy

dokument należy złożyc takze w odniesieniu do tych podmiotów.

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakłarJu

IJbezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniern składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niz 3 miesiące

przed upływern terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzaj ący, że
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Wykonawca zawarł porozumiente z właścivrrym organem w sprawie spłat tych

nalezności wraz z ewentualtrymi odsetkami lrrb grzywnami, w szczegolności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie ltrb rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Uwaga:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

dokument składa każdy z Wykorrawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia,

- w przypadku Wykonawcy, ktory polega na zdolrrościaclr lub sytuacii innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustav,ry PZP, przedmiotowy

dokument należy złożyc takze w odrriesieniu do tych podmiotów,

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębrre przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu potwierdzerria braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy PZP;

Uwaga:

- w przypadku Wykonawców wspólrrie trbiegających się o udzielenie zamówienia

dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie trbiegających się o udzielenie

zamówienia,

- w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji irrnych

podnriotów na zasadach określorrych w art. żża ustawy - PZP, przedmiotowy

dokument należy złożyc takze w odrriesieniu do tych podmiotów.

Z uwagt na fakt, iZ Wykonawca nie złożył wraz z ofertą akttralrrego na dzień składania

ofert oświadczenia w zakresie wskazanynr przez Zamawiającego w ogłoszeIriu o zanrówieniu

orazw SIWZ, stanowiącego wstępnego potwierdzenta że Wykonawca spełnia warttnki udziału

w postępowaniu oraz że nte podlega wykluczenitr w postępowaniu, zgodnie zZałącznikiem Nr

2 do SIWZ, Zamawiapcy jednocześnie na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP, wezwał

Wykorrawcę do jego złożenta, Jednocześrrie wskazał, że w przypadktr wspólnego ubiegania się

o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełrrianie warunków rrdziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczęnia w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykaztrje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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Zamawtajągy zaznaazył, że dostarczonę przęz Wykonawcę oświadczenia i dokunrenty

muszą spełniać wymagania określone w ustawie PZP i przepisach rozporządzerria Ministra

Rozwoju z dnla ż6 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Zamawiający od Wykorrawcy w postępowaniu o rrdzielenie zanrówienia (Dz. U., poz. 1126 ze

Zm.),

Przedmiotowe dokumenty musiały być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wyżej wymierrione dokumenty należało doryczyc Zamawlającemu w terlrlinie do dnia l6

czeywca 2020 r. do godz. 13.00.

W dniu 16 czerwca 2020 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wyłącznie lider

konsorcjum flrma QBA Irrvest Sp. z o.o. Sp.k. złozył aktualne na dztęń składania ofert

oświadczenie w zakresie wskazanym przęz Zamawiającego w ogłoszerriu o zamówienlu oraz

w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełrria warunki udziału

w postępowaniu oraz żę nię podlega wykluczenitr w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem Nr

2 do SIWZ. Do terminu wyznaczonego przęz Zamawtającego powyższego oświadczenia rrie

złożył drugi członek konsorcjum INSTAL-BUD Krzysztof Rosiak. Wykonawca nte złożył

równiez pozo stałyclr dokumerrtów wskazanyclr w wezwani v Zamaw l,alącego.

Z uwagi na fakt, iz Wykonawcy wspólnie ubiegali się o zamówienie oświadczenie winno

byc złożone przęz kazdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zanrówienie, co

zostało wyrażnie określone w treści SIWZ a następnie przytoczone w wezwaniu skierowanym

do Wykonawcy przęz Zamawiającego. Doktrment ten potwierdza spełnianie warunków udziału

w postępowanlu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełniarrie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Z uwagi na fakt, iz Wykonawca nie złożył przedmiotowego oświadczenia wraz z ofertą

oraz nię zostało ono złozone na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 przęz

drugiego z członkow konsorcjum Wykotrawca nie wykazaŁ spełrrietlia warunków trdziału

w postępowaniu i Zamawiający zobowiązany był do wykluczenia Wykorrawcy, bowiem

procedurę uzupełniania dokr:mentów lub oświadczeń w tym trybie można przeprowadzic tyIko

taZ.
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3) została odrzucona oferta Nr l zlożona przez Wykonawcę: Budowa Sp. z o.o.

99-400 Łowicz, ul. Katarzynów t7

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 trst. l pkt 7a) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. ż, na przedłlżenie terminu

związanta ofertą.

uzasadnienie faktyczne:

W związku z przedłużającą się procedurą zakończęnia postępowania o trdzielenie

zamówierria prowadzonego w trybie przetargu ttieograniczonego, zgodnie z art, 85 ust. 2

ustawy PZP, Zamawiający, Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnei w Łodz| zwrocił

się w dniu 10 czerwca ż020 r. do Wykonawcy: Budowa Sp. z o.o., trl. Katarzynow 17 , 99-400

Łowtcz z wnioskiem o wylazenie zgody na przedłużenie terminu zwtązalria ofertą na azas

niezbędny do zawarcta umowy w ww. postępowaniu do dnia 17.08.2020 r. Termilr związania

ofbrtą w przedmiotowym postępowaniu upływał w dniu 18.06.ż020 r.

Zamawiający wskazał, iż zgodnie z art, 85 trst. 2 ustawy PZP, Wykonawca samodzielnie

lub na wniosek ZamawiĄącego moze przedłużyc ternrin związania ofertą, z tym żę

Zamawlający llloze tylko raz, co najmniej na 3 drri przed upływerrr terminu związania ofertą,

zwrocic się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłtrżenie tego terminu o oznaczony

okres, nie dłuższy jedrrak ntż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powodtrje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużerriem

okresu ważności wadiunr albo, jezeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

pr zedłlżony okres związania ofertą.

Oświadczenie Wykorrawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyzszę należało przekazac

Zamawtającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06,2020 r.

Jednocześnię Zamawiający wskazał, że brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego

o wyrazenie zgody na przedłuzenię terminu związania ofertą o czas oznaczony powyzej,

potraktowany będzie pTzez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy rra przedłużenie

terminu zw tązania o fe rtą.

W terrninie wskazanym ptzęz Zamawtającego Wykonawca nie udzielił Zamawiającemu

żadnej odpowiedzi. Ponadto Wykonawca nie skorzystał z mozliwości samodzielnego

przedłvżenia terminu zwtązania ofertą, do czego ttpoważniał go art. 85 ust. 2 ustawy PZP.
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W związku z powyższym Zamawiający zobowięany był do odrzucenia oferty na

podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a).

4) została odrzucona oferta Nr 2 zNożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, 42-

200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.r 42-244 Jaskrówo ul. Starowiejska 5,

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP

wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.

zwtązania ofertą.

Zamawtający odtzuca ofertę, jeżeli

85 ust. 2, na przedłużenie terminu

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z przedłużającą się procedurą zakończęnia postępowania o trdzielenie

zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 85 ust. 2

ustawy PZP, Zamawiający, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodz| zwrocił

się w dniu 10 czerwca żOż0 r. do Wykonawcy: Konsorcjurn Firrn: Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo btrdowlane CZĘSTOBUD Damian Swiącik, 42-200 Częstochowa, al.

Bohaterów Monte Cassino 40 Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo budowlane BUDOPOL

Sp. z o.o., 42-244 Jaskrów, trl. Starowiejska 5, z wnioskiem o wyrazenie zgody naprzedłlżenie

ternrinu związania ofertą naczas niezbędrry do zawarcia umowy w ww. postępowaniu clo dnia

17,08,2020r. Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu upływał w dniu

18.06.2020r.

Zamawiający wskazał, iż zgodnie z art. 85 trst. 2 ustawy PZP, Wykonawca samodzielnię

lub na wniosek Zamawlającego moze przedłużyc termin związania ofertą, z tym że

Zamawtający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związanta ofeftą,

zwrocic się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłuzenie tego terminu o oznaczony

okres, nie dłuższy jednak niż60 drri. Odmowawyrażeniazgody, nie powocluje utraty wadium.

Przedłużenię tęrminu związania ofertą jest dopuszczalnę tylko zjednoczesnym przedłużeniem

okresu wazności wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na

pr zedłużony okres zw tązanta ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyzszę należało przekazac

Zamawiającemu w nieprzekraczalnym termir.ie do drria 17 .06.2020 r.
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Jednocześnie Zamawiający wskazał, że brak zgody na wniosek Zamawiającego na

przedłużenie terminu zwtązanta of-ertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie

odrzuceniern oferly zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawry PZP,

Pismern z dnia 7ż czerwca 2020 r. Wykonawca poinforrnował Zamawiającego, że nie

wraża zgody na przedłużenie terminu zwlązanla ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty na

podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a).

5) została odrzucona oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcęz Zakład Usług Budowlanych

Robert Łukasik, 62-240 Trzemeszn o, Zie|eń 86

Uzasadnienie rrrawne:

Na podstawie art. 89 ust.

wykonawca nie wyraził zgody,

zwlązania of-ertą.

pkt 7a) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

ktorej mowa w art. 85 ust. 2, na ptzedłużenie ternrinu

1

o

uzasadnienie faktyczne:

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia prowadzonego w trybie przetargtt nieogratiiczonego, zgodnie z art. 85 ust. 2

ustawy PZP, Zamawiający, Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej w Łodzi, zwrocił

się w clnir,r 10 czerwca2020 r. do Wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych Robert Łrrkasik,

62-ż40 Trzemeszno, Zieleń 86 z wnioskiem o wyrazenie zgody na przedłuzenie terminu

zwlązanta ofertą na czas r-riezbędrry do zawarcia umowy w ww, postępowarriu do dnia

17.08.2020r. Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowanitr upływał w dniu

18.06.2020r.

Zamawtający wskazał, iż zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca samodzielnie

lub na wniosek Zamawiającego moze przedłużyc termin związania ofertą, z tym że

Zamawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływern terminu zwtązanta ofertą,

zwrocię się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony

okres, nie dłlższy jednak ntż 60 drri. Odmowa wylazenia zgody, nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu zwtązania ofertą jest doptrszczalnę tylko zjednoczesnym przedłużeniem

okresu wazności waditrm albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okre s związania ofbrtą.
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Oświadczęnie Wykonawcy dotyczące wyrażerria zgody na powyzszę nalężało przekazac

Zamawtającemll w nieprzekraczalnytn terminie do dnia 17,06.2020 r.

Jednocześntę Zamawtający wskazał, że brak odpowiedzi na wniosek Zamawtającego

o wyrazenie zgody na przedłuzenie terminu związania ofertą o czas oznaezony powyzej,

potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykorrawcy na przedłużerrie

termi nu zw iązanta o fertą.

W terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca nie udzielił Zamawiającemu

żadnej odpowiedzi. Ponadto Wykonawca nie skorzystał z rnozliwości satnodzielnego

przedłużenia tenninu zwlązania ofertą, do czego upowazniał go art.85 ust, 2 ustawy PZP.

W zwlązku z powyższym Zamawtalący zobowiązany był do odrzucenia oferty na

podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a).

6) została odrzucona oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę: EKSA Sp. z o.o.

93-192 Łóclź, ul. Senatorska 21.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art, 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie

zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jezeli Zamawiający żądŃ

wniesienia wadium.

uzasadnienie faktyczne:

W rozdziale IX pkt. l SIWZ Zamawtający wskazał, że ,,Zamawiający żąda od Wykorrawców

wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium na okres nie krótszy niz termin

związanta ofertą w kwocie 100.000,00 zł",Iędnocześrrie w pkt.6 wyrnagał: ,,W przypadku

wnoszenia wadiurn w formie niepienięzrrej kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność

z orygirrałem, należy dołączyc do oferty. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej

kopercie i opisać: ,,Wadium - Budowa straznicy JRG PSP Łódż - Olechów - ETAP I" oraz

zŁożyó w kancelarii Zamawiającego przed trpływem terminu składania ofert."

Wykorrawca wtaz z ofertą złożył dokument gwarancji vbezpieczeniowei zapłaty wadium Nr

998056150182 z dnia 18.05.ż020r, wystawiony przez L|NIQA Towarzystwo Ubezpteczeh

Społka Akcyjna, 90-520 Łódż, ul. Gdańska 132, który stanowi wydruk dokumentu

elektronicznego (kopię), nie potwierdzając go za zgodność z oryginałem. Wykonawca nie

złożył ory ginału powy zszej gwarancj i.
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Wykonawca powinien wnieść wadium w fbrmie gwarancji ubezpieczeniowej w oryginale.

Wadialna gwarancja ubezpteczeniowa jest wystawiana na zlecenie wykonawcy, ale przez

podmiot trzeci, jakim jest ubezpieczyciel, a skierowana jest do Zamawtalącego jako

beneficjenta. Z tych względów musi być złożona Zamawtającemll plzed upływem tęrminu

składania ofert, w forrnie pisemnego oryginału zastrzeżonej dla tego rodzajtr dokumentu, gdyż

zgodnie z art.78 k.c. w związktt z art. 14 ustawy PZP do zachowania formy pisemnej

czynności prawnej potrzebny jest własnoręczlly podpis na dokutnerrcie obejmującyrn treść

oświadczenia woli wystawiającego. Brak złożęnia oryginału ubezpieczeniowei gwarancji

wadialnej jest równoznaczny z tym, ze wadium nie zostało wniesione i brak ten nie podlega

uzupełnietriom w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Niezłozenie oryginału lbezpieczeniowej

gwarancji wadialnej ptzed upływem terminu składania ofert oznacza niewniesienie wadium

oraz stanowi podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie dysponuje waznym i oryginalrrym oświadczeniem gwaranta

co do zapłaty wadiutn, wykonanie uprawnień Zamawiającego - jako beneficjenta gwarancji -

mogłoby okazac się niemożliwe, niespełniające wylnogu bezwarunkowej płatności na pierwsze

żądanie.

W wyroku z dnia 15 pażdziernIka 2012 r., KIO 2090112; KIO 212lllż, Krajowa Izba

Odwoławcza ttznała, że ,,Wskazanie zawarte w (...) SWIZ dotyczące wylnogu przedłożenia

orygirrału gwarancji jest bowiem dla wykonawców wiążące. Z funkcji zabezpteczającej

wadium wynika (art. 85 ust. 4 PZP), ze forma jego wniesienia nrusi dawać zamawlającemll

pewność, żę będzie on mógł zatrzymać wadium (zrealizować gwarancję wadialną)

w określonych w PZP okolicznościach. Tymczasem gwaranci mają prawo w celu zręalizowania

gwarancji żądanta przedstawienia oryginału dokumentu gwarancji i mają prawo odmówić

wypłaty na podstawie kopii, gdyz rrie jest ona dowodem zobowiązania gwaranta (kopia

dokumentu rrie jest bowiem dokunrentem prywatnym w rozumieniu afi. 245 Kodeksrr

cywilnego, zgodnie z którym: doktrment prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go

podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokunrencie). Porradto !\rymóg przedłożenia

oryginału albo kopii gwarancji wadialrrej jako warurrku realizacji gwarancji przęz gwmanta nie

jest zwykle zawarty w treści gwarancji, co oznacza, że wymaganym do wypłaty wadium jest

dysponowanie oryginałem dokumentu jako dowodem zobowiązania gwaranta, Zamawtaiący

ma zatem prawo zażądac w SIWZ od wykonawców wnoszenia gwararrcji wadialnych

w oryginale, gdyż trie moze on tkwić w toku postępowania w niepewności co do tego, czy

będzie mogł zatrzymać wadir"rm jedynie na podstawie kopii. Trudno wymagać też od

zamawlaJącego, by za każdym lazem zwracał się do banktr albo zakładu ubezpieczeniowego
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z wnioskięm o złożęnie przez gwaranta oświadczenia, że kopiajest wystarczającą dla realizacji

gwarancji, szczególnie żetakte oświadczenie moze się okazać w chwili zĄścia przesłanki do

zattzymania wadiutn niewystarczające (gwarant może próbować uchylić się od obowiązku

świadczenia, powołując się na abstrakcyjny charakter zobowiązanta zawartego w gwarancji)

tnarazic zamawtającego na odnrowę wypłaty kwoty zabezpieczenia. Ponadto zamawiający

musi mieć pewnośó, że w całym okresie związania oferty, który rozpoezyna się wraz

zupływem terminu składania ofert, oferta jest zabezpieczona wadium (,..), Jak wskazano

powyzej, tylko wniesienie oryginału dokumentu gwarancji daje taką pewrrośc zamawiającemu.

W wyroku z dnia 9 lutego 2012 r., KIO 1 50112, Krajowa Izba Odwoławcza uznŃa natomiast,

tż ,,Btorąc pod uwagę, że weryfl,kacja, czy oferta została zabezpl,eczona wadiunr w formie.

gwarancji ubezpleczeniowej opierać się moze wyłączrrie na złożonych dokumentach, na\eżało

stwierdzić, że jedyną podstawą ocelly, czy oferta odwołtrjącego została zabezpteczona wadium,

jest dokurnent gwararrcji ubezpteczeniowej załączony do oferty. Podkreślió należy, że

zamawtający winien mieć pewnośc, że wadium zostało wniesione do clrwili otwarcia ofert,

O ile w przypadktr wniesier-ria wadium w pieniądzu istnieje mozliwość sprawdzenia stanu konta

ptzez zamawtającego, o tyle w przypadku wnoszenia wadiunr w irrnych formach niż pieniężna,

fakt wniesienia wadium powinien wyrrikać wprost ze złożonych dokumentów. Zamawiający

nie moze domniemywać, czy wadium wniesiono. czy też r-rie - fukt wrriesienia wadium musi

być niewątpliwy i wynikaó wprost z czynności wykonawcy, który składa ofertę (zob. wyrok

z dnia 5 pażdziernika 2010 r, sygn. akt: KIO 207] l10)" .

Zwrocic w tym miejscu należy równiez na pogląd wyrazony w wyroku Krajowej Izby

Odwoławczej z dnia 20 pażdziernika 2015 r. sygn. akt KIO 2166115 w ktorym wskazano, że

brak złożenia orygirrału ubezpieczeniowej gwararrcji wadialnej jest równoznagzny z tym, że

wadium nie zostało wniesione. Przepis art. 45 ust. 3 r.rstawy PZP nakazuje wnoszenie waditrm

przed upływern tenninu składania ofert. Niezłozenie oryginału ubezpteczeniowej gwarancji

wadialnej powoduje skutek niewniesienia wadium, wynikający z art. 24 ttst. 2 pkt 2 ustawy

PZP. Kopia gwarancji lrie gwarantrrje tego, iż Wykorrawca nie zwróci jej do ubezpieczycię|a zę

skutkiem wygaśnięcia gwarancji, a nadto w razte odmowy wypłaty przęz gwaranta nie

zapewniaZarnawiającemtl skutecznej możliwości dochodzeniaroszczeniaprzed sądem.

W wyroku z dnia 2 sierpnia 20Il t., KIO l544ll1, Krajowa Izba Odwoławcza uznała za

słuszne stanowisko zamawiającego, że ,,złożenie (...) w terrninie składania ofert kopii

dokumentu gwarancji bankowej, uwzględniając treśc przywołanej przesłanki wygaśnięcia

gwarancji, nie moze byó lważane za skuteczne wniesienie wadiunr, zamawiający nie miał
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bowiem pewności co do tego, czy dokrrment gwarancji w dacie otwarcia ofert, lub w dacie

poźniejszej, rrie został zwrócony do wystawcy, a w konsekwerrcji, czy złożona oferta

pozostawała zabezpieczona wadium. Zatem, jeżeli zamawiający nie dysponuje oryginałem

gwarancji, nie ma pewności, czy gwarancja rrie wygasła w wyrriku jej zwrottr. (...) Trzeba

w tyrn miejscu także podkreślió, że zamawiający powinien mieć możliwość zaspokojenia

swoich roszczeń przez cały okres zwtązania ofertą". Podobne star"rowisko zostało wyrażone

w wyroku z dnta 15 pażdziernikaL)lL r., KIO 2090112; KIO 2l2ll1ż.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający odrzucił ofertę Nr 4 złozoną ptzęz EKSA Sp. z o.o.

93-19żŁódż, ul. Senatorska27 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b trstawy PZP.

7) została odrzucona oferta Nr 5 złożona przez Wykonawcę: MGBUILDING Sp. z o.o.

Sp.k.,25-614 Kielce, ul. 1 Maja 157

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. ż, na przedłużenie terrnintt

zwtązania ofertą.

uzasadnienie faktyczne:

W związku z przedłużapcą się procedurą zakończęnia postępowania o udzielenie

zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodrrie z art. 85 ust. 2

ustawy PZP, Zamawiający, Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej w Łodz| zwrocił

się w dniu 10 azerwca 2020 r. do Wykonawcy: MGBUILDING Sp. z o.o. Sp. k.

25-614 Kielce, ul. 1 Maja 157 z wrrioskiem o wyraźenie zgody na przedłuzenie terminu

związanl,a ofertą na czas rriezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu do dnia

17.08,2020 r. Termin zwtązanta ofertą w przedmiotowym postępowaniu trpływał w dniu

18.06.2020 r.

Zamawiający wskazał, tż zgodnte z art, 85 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca samodzielnie

lub na wniosek Zamawialącego moze przedłużyc termin związanta ofertą, z tym żę

Zamawtający moze tylko raz, co najmniej rra 3 dni przed trpływem terminu zwlązanta ofertą,

zwtocic się do Wykonawców o wyrażente zgody na przedłuzenie tego terrninu o oznaczony

okres, rrie dłuzszy jednak ntż 60 dni. Odmowa wytażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.

Przędłużęnie terminu zwtązania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużerriem

okresu wazności wadiurn albo, jezeli rrie jest to mozliwe, z wniesieniem trowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą.
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Oświadczęnie Wykonawcy dotyczące wyrażerria zgody na powyzszę należało przekazac

Zamawtającemu w nieprzekraczalnym terrninie do drria 17,06.2020 r.

Jednocześnie Zamawiający wskazał, że brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego

o wyrazenie zgody na przedłuzenie terminu związania oferlą o czas oznaczony powyzej,

potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykorrawcy na przedłużentę

terminu zw tązania o fbrtą,

W terminie wskazanym przez Zamawtaiącego Wykonawca rrie udzielił Zamawiaiącemu

żadnej odpowiedzi. Ponadto Wykonawca nie skorzystał z możliwości samodzielnego

przedłużenia terminu zwtązanl,a of'ertą, do czego upoważniał go art. 85 ust. 2 rctavły PZP.

W zwtązku z powyższym Zamawtający zobowiązany był do odrzucenia oferty na

podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a).

8) została odrzucona oferta Nr 6 zlożona przez Wykonawcę: PAGMA-BUD Sp. z o.o.

Sp.k. 90-527 Łódź, ul. Wólczańska 128/l34

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. l pkt 7a) ustawy PZP Zamawiający odtzlca ofertę, jeżeli

wykonawca nie wyrazlł zgody, o której mowa w art. 85 ust. ż, na przedłużenie terminu

zwtązania ofertą.

uzasadnienie faktvczne:

W zwtązku z przedłużającą się procedurą zakończęnia postępowania o udzielenie

zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodrrie z art. 85 ust. 2

ustawy PZP, Zamawiający, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodz| zwtocił

się w dniu l0 czerwca 2020 r. do Wykorrawcy: PAGMA-BUD Sp. z o.o. Sp.k., 90-527 Łódż,

ul. Wólczańska 1ż8l134 z wnioskiem owyfazenie zgody na przedłuzenie termtnu związanta

ofertą na czał niezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu do dnia 17.08.2020r.

Terrnin zw|ązanla ofertą w przedmiotowynr postępowaniu upływał w dniu 18.06.2020 r.

Zamawiający wskazał, iż zgodnl,e z art. 85 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca sarnodzielnie

lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyc termin związanta ofertą, z tym że

Zamawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofeftą,

zwrocic się do Wykonawców o wyrażente zgody na przedłuzenię tego terminu o oznaczony

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odrnowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.

Przedłużęnie terminu związanla ofertą jest doptrszczalne tylko zjednoczesnym przedłużeniem
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okresu wazności wadium albo, jeżeli rrie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na

pr zedłużony okres związania ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące vlryrażenia zgody na powyźszę nalężało przekazac

Zamawtającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1,7,06.2020 r.

Jednocześnte Zamawiający wskazał, że brak odpowiędzi na wniosek Zamawiającego

o wyrazenie zgody na przedłuzenie termtnu związarria ofertą o czas oznaczony powyzej,

potraktowany będzie przęz Zamawtającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłuzenie

terminu zw iązania o ferlą.

W terminie wskazanym przęz Zamawiającego Wykonawca rrie trdzielił Zamawiaiącemu

żadnej odpowiedzi. Ponadto Wykorrawca nie skorzystał z rnożliwości samodzielnego

przedłużenia terminu zwlązania ofertą, do czego upoważniał go ar1. 85 ust. 2 trstawy PZP,

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty na

podstawie art. 89 ust l pkt. 7a).

9) została odrzucona oferta Nr 7 złożona przez Wykonawcę: WPW INVEST Sp. z o.o.,

90-364Łódź, ul. Tylna 4c lok.S

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

wykonawca nie wyraził zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie termintt

związanta ofertą.

uzasadnienie faktvczne:

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia prowadzonego w trybie przetargu lrieograniczonego, zgodnie z atl,. 85 ust. 2

ustawy PZP, Zamawiający, Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej w Łodzi, zwrócił

się w drriu 10 czerwca2020 r. do Wykonawcy: WPW INVEST Sp. z o.o., 90-364 Łódź,

ul. Tylna 4c lok.5 z wrrioskiem o wyrazenie zgody naprzedłużenie terminlzwiązania ofertą na

czas ntezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowatriu do dnia 17.08.2020r. Termin

związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu upływał w clr-riu 18.06.2020r.

Zamawiapcy wskazał, tż zgodnte z art, 85 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca sarnodzielnie

lub na wniosek Zamawiającego lnoze przedłużyc termin związania ofertą, z tym że

Zamawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 drri przed upływem terminu związania ofertą,

zwrocic się clo Wykonawców o wyrażenle zgody na przedłużenie tego terminu o oznaazony

okres, nte dłuższy jednak niż 60 dni, Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.
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Przędłużęnię tęrminu zwtązania ofertą jest dopuszczalnę tylko z jednoczęsnym przedłuzeniem

okresu ważności wadiunr albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

ptzedłlżony okres związania of-ertą.

Oświadczenie Wykorrawcy dotyczące vnryrażenia zgody na powyzszę nalężało przekazac

Zamawiającemu w rrieprzekraczalnym ternrinie do dnia 17.06.2020 r,

Jednocześnie Zamawiający wskazał, że brak odpowtędzi na wniosek Zamawiającego

o wyrażenie zgody na przedłuzenie ternrinu związania ofertą o czas oznaczony powyzej,

potraktowany będzie ptzez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłuzenie

terminu związania ofertą.

W termirrie wskazanynr przęz Zamawiającego Wykonawca nie udzielił ZamawiĄącemll

żadnej odpowiedzi. Ponadto Wykorrawca nie skorzystał z rnozliwości samodzielnego

przedłużenia terminu związanla ofertą, do czego upoważniał go art. 85 ust. 2 ustawy PZP,

W związkLl z powyższym Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferly na

podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a).

10) została odrzucona oferta Nr 8 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo

Budowlano-Inżynieryjne MAVEX Marek Michalski, 99-300 Kutno, u|. Rzeczna ż.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP Zamavliający odrzuca of'ertę, jeżeli została

złożona przez wykonawcę wykluczonęgo z udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego lub niezaproszonego do składania ofert.

uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12) ustawy PZP wykluczył Wykonawcę

Przedsiębiorstwo Budowlano-inzyrrieryjne MAVEX Marek Michalski, 99-300 Kutno,

ul. Rzeczna 2 z postępowania o udzielęnie zamówienia. W zwtązku z powyższym zgodnie

z art. 89 ust 1 pkt 5) ustawy PZP Zamawiający zobowiązarry był do odrzucenia oferty

Wykonawcy,
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11) została odrzucona oferta Nr 9 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm: Vision

Invest Sp. z o.o. Sp.k., FRAM Sp. z o.o.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, ieżeli wadium nie

zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób rrieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał

wniesięrria wadium.

uzasadnienie faktvczne:

W rozdziale IX pkt. 1 SIWZ Zamawiający wskazał, że ,Zamawiający żąda od Wykonawców

wniesienia przed trpływem ternrinu składarria ofert wadiutn na okres rrie krótszy niz termin

zwlązan|a ofertą w kwocie 100,000,00 zł".

Termin składania ofert został określony w rczdziale XII pkt. 1 SIWZ pn. ,,Miejsce otaz termin

składania i otwarcia ofert" i wyznaczony na dzień20.05.2020 r. o godzirrie 13:00.

Wykonawca wniósł wadiunr w dniu 20,05.2020 r. o godzinie 15.00, czyli po terminie składania

ofbrt.

W zwtązku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Nr 9 złożoną przez Konsorcjunr Firm:

Vision Invest Sp. z o.o. Sp. k., 91-243 Łódż, ul. Piotrkowska 44, F'RAM Sp. z o.o., 91-243

Łódż, ul. Polskiei Orgarrizacji Wojskowej 29 lok. 2 rra podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy

PZP.

|2) została odrzucona oferta Nr l0 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm: QBA
Invest Sp. z o.o. Sp. k., 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41 A, INSTAL-BUD

Krzysztof Rosiak, 95-010 Koluszki, Przanowice 95,

uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. l pkt 5) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżelt zostŃa

złożona przęz wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego 1ub niezaproszonęgo do składarria of-ert.

uzasadnienie faktvczne:

Zamawiilący na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12) ustawy PZP wykluczył Wykonawcę

Konsorcjum Firm: QBA Invest Sp. z o.o. Sp. k,, 95-040 Koluszki, trl. 11 Listopada 47 A,

lNSTAL-BUD Krzysztof Rosiak, 95-010 Koluszki, Przanowice 95 z postępowania o udzielenie

zamówienia, W związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 5) ustawy PZP Zamawiający

zobowiązany był do odrzucerria of-erty Wykonawcy.
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