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Ostróda, 16 marca 2022 r. 
Do wszystkich zainteresowanych 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne ” 

numer postępowania: DZP1/zp/14/2021 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. SEGI-EKO Sp. z 
o.o., ul. Szprotawska 10, 67-321, Leszno Górne  

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt i została uznana za ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 100 %, ) 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących 
Wykonawców: 

1. SEGI-EKO Sp. z o.o., ul. Szprotawska 10, 67-321, Leszno Górne 
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. , Korytnica 10A, 28-305, Sobków 
3. ZAKŁAD TECHNIKI OCHRONY ŚRODOWISKA FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100, Świdnica 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów 
przyznanych ofercie w 

kryterium “Cena” 

Łączna ilość punktów 
przyznanych ofercie 

1. SEGI-EKO Sp. z o.o., ul. Szprotawska 10, 67-321, 
Leszno Górne 

100 100 

3. ZAKŁAD TECHNIKI OCHRONY ŚRODOWISKA 
FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100, 
Świdnica 

87,63 87,63 
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Informacja o odrzuceniu oferty 

Uzasadnienie prawne  

Zamawiający informuje, że oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. , Korytnica 

10A, 28-305, Sobków została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2b ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktycznego odrzucenia oferty 

Zgodnie z regulacją zamieszczoną w art. 226 ust.1 pkt.2b Zamawiający odrzuca ofertę,  2) niespełniącego warunków udziału w 

postępowaniu. Zgodnie z pkt 19.4 SWZ żądał złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający otrzymał Załącznik nr 6 w dniu 21.12.2021r .Na 

postawie art. 128 ust.1, Zamawiający wezwał wykonawcę  w dniu 03.01.2022r do uzupełnienia /poprawienia Załącznika nr 6 do SWZ tj. 

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie podania informacji od kiedy do kiedy ( miesiąc, rok) 

wskazane w załączniku nr 6 do SWZ osoby nabyły wymagane doświadczenie. Zamawiający otrzymał od wykonawcy w dniu 

05.01.2022r nowy Załącznik nr 6 a następnie wezwał wykonawcę w dniu 17.01.2022r do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

podmiotowych środków dowodowych dotyczących doświadczenia kierowania lub nadzorowania robót drogowych przez Pana Mariusza 

Korczyńskiego.  

W wyniku złożonego odwołania i wyroku KIO oraz powtórzenia czynności badania i oceny oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Korytnica 10A , 28-305 Sobków, Zamawiający stwierdza iż nie ma podstaw prawnych do wezwania 

wykonawcy  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Korytnica 10A , 28-305 Sobków do ponownego złożenia 

Załącznika nr 6. Jak wskazano w wyroku syg. akt KIO 211/22 oferent świadomie poświadcza nieprawdziwe informacje w szczególności 

co do zakresu robót wskazywanych jako nabyte doświadczenie, co uniemożliwia dalsze działania w szczególności w zakresie wzywania 

go do składania wyjaśnień czy uzupełniania dokumentów.  

W wyroki KIO nr Sygn. akt: KIO 211/22 pisze cytuje „Przebieg postępowania dowodowego w toku postępowania odwoławczego 

uwzględniający wszystkie dokumenty złożone do chwili zamknięcia rozprawy prowadzi do wniosku, że odwołanie podlega 

uwzględnieniu przez uznanie za potwierdzone, iż wybrany wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET sp. z o.o. - nie 

wykazał potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami swz w pkt 18.1 a) oraz d) tj. 

dotyczących doświadczenia kierownika budowy w realizacji prac w obiektach zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz kierownika 

robót drogowych w zakresie robót drogowych, dla obu tych funkcji, przez wymagany czas liczony w latach. Powyższe należało 

przedstawić w wykazie osób wg wzoru załącznika nr 6 od swz. Powyższą okoliczność w istocie przyznał sam w/w wykonawca i 
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przystępujący po jego stronie uczestnik, wskazując na zasadność doprowadzenia do zastosowania przez zamawiającego procedury 

uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych wobec zaistnienia w już złożonych dokumentach co najmniej pomyłek lub błędów. 
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