
 

Ostróda, 25 marzec 2021 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej  

odrzucenia oferty oraz powtórzeniu czynności badania , oceny ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Stała , bezpośrednia ochrona 

fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.” 

 

Działając na podstawie art.58 Kodeksu Cywilnego w związku z art.8 ust.1 ustawy Pzp w związku 

z uznaniem zasadności informacji przekazanej w piśmie z dnia 24.03.2021r przez Wykonawcę 

Konsorcjum Agencja Ochrony Osób i Mienia Dogmat Sp. z o.o. , Partner Konsorcjum –Patrol 

Dogmat Sp. cywilna Martyna Pinszke , Robert Krawczyk, Partner Konsorcjum D&S DOGMAT 

Sp. z o.o. , partner Konsorcjum SYGNEA Sp. z o.o. adres do korespondencji Elbląg ul. 

Brzozowa 5, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru 
najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu dokonanej w dniu 22.03.2021  oraz 
zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty . 

Po zakończeniu czynności ponownej oceny i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający niezwłocznie przekaże odrębnym pismem zawiadomienie o wyniku oceny 

wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu na  „Stałą, bezpośrednia ochrona 

fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”  

w sposób przewidziany w ustawie . 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

Dnia 24 marca 2021 Zamawiający otrzymał od wykonawcy Konsorcjum Agencja Ochrony Osób 

i Mienia Dogmat Sp. z o.o. , Partner Konsorcjum –Patrol Dogmat Sp. cywilna Martyna Pinszke , 

Robert Krawczyk, Partner Konsorcjum D&S DOGMAT Sp. z o.o. , partner Konsorcjum 

SYGNEA Sp. z o.o. adres do korespondencji Elbląg ul. Brzozowa 5,  pismo z informacją iż nie 

może się zgodzić z decyzją Zamawiającego o odrzuceniu oferty w związku z niespełnieniem 

zastrzeżonych warunków zamówienia na podstawie art.94 ust.2 ustawy Pzp.   

W piśmie wykonawca wskazuje, że na wezwanie zamawiającego złożyło wymagane dokumenty i 

oświadczenia, zgodnie z dyspozycją ww. przepisu świadczące o spełnienie z art.94 ust.1 ustawy 

pzp w tym dokument potwierdzający status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej przez 

D&S Dogmat Sp. z o.o. oraz oświadczenia każdego z partnerów Konsorcjum o tym , że ich 

głównym celem działalności jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych .  

 Zamawiający zgodnie z SWZ i Ogłoszeniem zastrzegł możliwość ubiegania się o udzielnie 

zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art.94 ustawy Pzp tj. mających 

status zakładu pracy chronionej,  spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców , których 

głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek , 

które będą realizowały zamówienie , jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych . W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 

rozdziale X SWZ pkt. 3 i punkt 5 wskazał,  że będzie żądał ;Dokumentu lub oświadczenia 

potwierdzające status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających 

prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która 

będzie realizowała zamówienie działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa 

integracja osób społecznie marginalizowanych  oraz oświadczenie według załącznika nr 6 do 

SWZ iż ponad 30 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub 

właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego).  

 

 



 

W dniu 16.03.2021r Zamawiający otrzymał od Wykonawcy oświadczenia złożone od każdego  

konsorcjanta o treści, że głównym celem działalności spółki jest społeczna i zawodowa integracja 

osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz oświadczenie w zakresie 

warunku zatrudnienia osób niepełnosprawnych o treści „ ponad 30 % zatrudnionych w naszej 

firmie pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z 

ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 

27.08.1997r. (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 721 z poźn.zm.”  Wyżej wymienione  oświadczenia  

złożone zostały przez  Lidera Konsorcjum -Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z 

o.o, Partner Konsorcjum-Patrol Dogmat Spółka Cywilna Martyna Pinszke Rober Krawczyk 

,Partner Konsorcjum D&S DOGMAT Sp. z o.o. Partner Konsorcjum SYGNEA Sp. z o.o.  zaś 

dokumenty potwierdzające status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej przez tylko jednego 

Partnera Konsorcjum D&S DOGMAT Sp. z o.o. 

W odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 25.03.2021r w sprawie potwierdzenia czy  

Wykonawca spełnia wymogi zawarte w art. 94 ust.1 ustawy Pzp oraz potwierdzenia, że każdy z 

członków Konsorcjum posiada dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie iż 
głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych oraz każdy z członków Konsorcjum posiada dokumenty na 

potwierdzenie oświadczenia o iż  ponad 30 % zatrudnionych w naszej firmie pracowników 

stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z ustawą o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, wykonawca pismem z dnia 25.03.2021r potwierdził, że spełnia wymogi z 

art.94 ust. 1 ustawy Pzp i posiada dokumenty na potwierdzenie złożonych oświadczeń .   

 

 

 

 



 

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej , 

czynności odrzucenia oferty oraz powtórzeniu czynności badania , oceny ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 
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