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INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art, 92 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiefr

Publicznych (Dz. U.2015, po2.2164, z p62n. zm.) informujg, 2e w post?powaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie przetargLr nieograniczonego (nr

RIG.271.10.201D pn. Nadzdr inwestorski nad realizaciq zatlania inwestycyinego pn.

,,Przebuclowa ujgcia wocty z butlowq buclynku technologicznego i infrastruktury

technologicxnej w m. Teodottiw'''

I. wybrano ofertq Wykonawcy:

Jerzy Jan Wierzbicki'
ul' Starowiejska 124, 08-110 Siedlce

Uzasadnienie

oferta uzyskal a najwyinzq ilosd punkt6w wedlug kryteri6w oceny ofert okreSlonych

w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zgodnie z art' 9l ust' I ustawy'

Jednoczesnie informujg, ze w powyzszym postgpowaniu ofettE zlo?ylo 4 Wykonawc6w'

ponizej przestawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawc6w, kt6tzy zto2yli ofefi,
a takze punktacj g przyz1anym ofefiom w kaZdym kryterium oceny ofeft i l4czn4 punktacjg:

Lp.
Nazwa

Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Liczba punkt6w w kryterium: Lqczna
liczba

punkt6w
cena Doswiadczenie insPektora

bran2y sanitarnei

I

Pracownia
Projektowa
mgr inz. Jozef
Sarosiek

Nowe lganie
ul. Sosnowa 10
08-103 Siedlce

Oferta odrzucona

2
Jerzy Jan
Wierzbicki

ul. Starowiejska 124
08-1 10 Siedlce

51,46 40 91,46

3 Marek Tyszko
ul. Wereszczak6wny 72-7 4
21-400 Luk6w

60 0 60

4

Pracownia
Projektowa
EKO.SANEL
Pawel Rolinski

ul. Unit6w Podlaskich 11164
08-1 10 Siedlce

50,03 40 90,03



II. wykluczono wykonawcg:
Pracownia Projektowa mgr in2. Jrizef Sarosiek,

Nowe Iganie ul. Sosnowa 10, 08-103 Siedlce

Uzasadnienie prawne:

Podstaw4 prawn4 wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp:

,,2 postgpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sig wykonawcg, kt6ry w wyniku
lekkomydlnodci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzaj4ce w bl4d
zamawiaj4cego, mog4ce miei istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiaj4cego
w postEpowaniu o udzielenie zam6wienia"

Uzasadnienie faktyczne:

W Ogloszeniu o zam6wieniu i Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
Zamawiaj4cy jako jedno z kryteri6w oceny ofert wskazal ,,doSwiadczenie inspektora branZy
sanitamej " o wadze 40%o.

W zlo2onej ofercie Wykonawca zaof'erowal realizacjE uslugi w zakresie branzy sanitarnej
przez osobg P. Tadeusza Pi4tkowskiego. Wykonawca oSwiadczyl, 2e wskazana osoba posiada
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
vz4dzeh kanalizacyjnycli oraz doSwiadczenie w pelnieniu funkcj i inspektora nadzoru branly
sanitarnej nad pigcioma inwestycjami z zaktesu budowy lub przebudowy Stacji Uzdatniania
Wody, w tym nad inwestycj4 ,,Budowa stacji uzdatniania wody w m. Czepielin i sieci
wodociagowej w m. Czepielin i Czepielin l(olonia gm. Mordy" (pozycja 5 wykazu).
W4tpliwoSci Zamawiil4cego wzbudzilo to, 2e inny z oferent6w r6wnieZ powolal sig na
pelnienie funkcj i inspektora nadzoru bran2y sanitarnej nad budow4 SUW w m. Czepielin. W
zwiapku z poryzszym Zamawiaj4cy zwr6cil sig do Wykonawcy o udzielenie wyjaSniefr, a

tak2e bezpo$rednio do zleceniodawcy - Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o dodatkowe
informacj e i dokumenty w tym zakresie.
Zar6wno na podstawie wyja$niefi wykonawcy z dnia 24.06.2017r. jak i informacji od Gminy
Mordy, jednoznacznie wynika, 2e Pan'ladeusz Pi4tkowski nie pelnil funkcj i inspektora
nadzontbran?y sanitarnej nad budow4 SUW w m. Czepielin.
Tym samym wykonawca przedstawil w ofercie nieprawdziwe informacje.

Nie mo2na jednak zgodzi! sig z postulatem wykonawcy, zawaftym w wyjaSnieniach,
by oceni6 ofertg bez uwglgdnienia nieprawdziwych informacji. Zgodnie bowiem, z afi. 87

ust. 1 niedopus zczalne jest prowadzenie negocjacji dotycz4cych oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treSci, poza oczywistymi omykami i innymi omylkami
niepowoduj4cymi istotnych zmian w jej treSci. Niewqtpliwie wskazane doSwiadczenie
inspektora podlegaj4ce punktacji jako jedno z kyteri6w oceny ofert jest bardzo istotn4 treSci4
oferty. Formularz oferty nie jest takZe dokumentem, slu24cym potwierdzeniu spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu, kt6ry podlega ponownemu zloAeniu, uzupetrnieniu lub
wyja6nieniom na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy i kt6ry m6gbly byi uznany tylko
czgSciowo. Nieprawdziwe informacje mogly miei bowiem istony wplyw na wynik
postgpowania.

Nie przes4dzaj4c, czy dzialanie Wykonawcy Pracownia Projektowa mgr inz. J6zef
Sarosiek, mialo postai zamietzonego dzialania, razqcego niedbalstwa czy lekkomySlnoSci,
niew4tpliwe jest to, 2e Wykonawca przedstawil infonnacje wprowadzaj4ce w bl4d
Zamawiajqcego, mog4ce miei istotny wplyw na decyzje podejmowane przez Zanawiaj4cego
w postgpowaniu, dlatego postanowino jak na wstgpie.



III. odrzucono ofertg wYkonawcY:
Pracownia Projektowa ngr in2' J6zef Sarosiek'

Nowe Isanie ul. Sosnowa 10' 08'103 Siedlce
oferta nr I

Uzasadnienie plawne:

a11.24 ust.4 ustawy Pzp: ,,Oferlg wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odtzuconq" 
'

urt. Sq ,rrt. 1 pkt i usiawy Pzp': ,,Zamawiaj4cy odrzuca.oferlg, jeZeli zoslala zNozona. ptzez

wykonawca wykluczonego i ttdzialu \ L postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

niezaproszonego do skladania ofert"

Uzasadni eni e faktY czne :

Wykonawca zostal wykluczony z postqpowania na.podstawie wt' 24 ust' 1 pkt i7) ustawy

Pzp. Zamawialqcy odrzuca ofertg wykluczonego Wykonawcy'

ltl 1'YY -r"

i Vt/"
Stanislawl Ka

\
ilski

OtrzymuJ4:-' ii ,ironu int.rnetowa Gminy Sk6rzec

2) wykonawcy, ktlrzy z+ozyli oferty w postQpowaniu

3) ala


