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Ostróda, 22 marca 2021 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Stała, bezpośrednia ochrona 
fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 

numer postępowania: DZP1/ZP/2/2021 

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. PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE KARABELA-CK Sp. z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312, Kielce. 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. AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA DOGMAT Sp. z o.o., ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 
02-013, Warszawa 

2. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARABELA-CK Sp. z o.o., ul. Warszawska 34, 

25-312, Kielce 

3. Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie, Poprzeczna 11, 10-282, Olsztyn 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów 

przyznanych ofercie w 

kryterium “Cena” 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARABELA-CK 

Sp. z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312, Kielce 
100 

3. Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie, Poprzeczna 11, 10-282, 

Olsztyn 

 

94,3 
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Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli oferty o 
wykonawcach. których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

Uzasadnienie prawne. 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Konsorcjum Lider-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. adres do 

korespondencji: 82-300 Elbląg ul. Brzozowa 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp „który nie 

złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego 

środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. ” 

 

Uzasadnienie faktyczne  

Zamawiający prowadził przedmiotowe postępowanie pod nazwą  „Stała, bezpośrednia ochrona 
fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.” 

1. Zamawiający zgodnie z Specyfikacją przedmiotu zamówienia Rozdział III pkt.7 i Ogłoszeniem z 

dnia 16.02.2021r zastrzegł możliwość ubiegania się o udzielenie 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 związku z tym na wezwanie 

Zamawiający na podstawie art.94 ust.2 ustawy p.z.p. będzie żądał  dokumentów:1) dokumentów 

potwierdzających 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; 2) dokumentów potwierdzających nie mniejszy niż 30 procentowy wskaźnik 

zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii osób społecznie marginalizowanych 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie 

jednostkę, która będzie realizowała zamówienie; 
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Zamawiający w dniu 16.03.2021r wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów:1) dokumentów 

potwierdzających 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; 2) dokumentów potwierdzających nie mniejszy niż 30 procentowy wskaźnik 

zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii osób społecznie marginalizowanych 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie 

jednostkę, która będzie realizowała zamówienie. 

W dniu 16.03.2021r Zamawiający otrzymał od Wykonawcy oświadczenia w zakresie warunku  

zatrudnienia osób niepełnosprawnych o treści oświadczam „ 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.” złożone 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. adres 

do korespondencji: 82-300 Elbląg ul. Brzozowa 5 złożone na platformie elektroniczne prowadzonego 

postępowania  https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/ przez pełnomocnika Konsorcjum p. Roberta 

Krawczyka . Dokumenty potwierdzające status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej złożył tylko 

jeden z partnerów Konsorcjum D&S DOGMAT Sp. z o.o.  

Przepis art. 94 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019) - dalej 

n.p.z.p. stanowi w zasadzie dokładne powtórzenie regulacji art. 22 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) – dalej p.z.p.. 

Zastrzeżony warunek z art.94 ust.2 ustawy Pzp w zakresie : 

1) dokumentów potwierdzających 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; 

 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/
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2) dokumentów potwierdzających nie mniejszy niż 30 procentowy wskaźnik zatrudnienia osób 

należących do jednej lub więcej kategorii osób społecznie marginalizowanych zatrudnionych przez 

zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która 

będzie realizowała zamówienie; powinien spełnić każdy z członków Konsorcjum ponieważ 

wymagania stawiane na mocy art. 94 ustawy PZP nie podlegają  uprawnieniom jak art.117 , który 

przewiduje -, że „ wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publicznie mogą łącznie 

wykazać spełnianie warunków udziału zamówienia”. 

W tej materii głos zabrał Urząd Zamówień Publicznych, który potwierdził, że w tym przypadku każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winien spełnić tak określony warunek. 

Opinia  Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Udzielanie zamówień zastrzeżonych na podstawie art. 22 

ust. 2 p.z.p. - spełnianie warunku dotyczącego profilu zatrudnienia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego” (strona internetowa UZP: www.uzp.gov.pl, 

dostęp 06.03.2021 r.). Według UZP „wprowadzenie do przepisów ustawy p.z.p. regulacji art. 22 ust. 2 

p.z.p. miało na celu wyrównanie możliwości konkurencyjnych przedsiębiorstw zatrudniających osoby 

niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienia publiczne, a także aktywizację i zwiększenie szans na 

rynku pracy osób niepełnosprawnych (teza 28 preambuły dyrektywy 2004/18/WE). Obowiązek 

legitymowania się przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu określonym profilem zatrudnienia, 

o którym mowa w art. 22 ust. 2 p.z.p., należy traktować jako odrębny, niezależny od opisanych w ust. 1 

art. 22 p.z.p. warunków udziału w postępowaniu. Dyspozycja art. 22 ust. 2 p.z.p., w którym ustawodawca 

wprowadził możliwość ograniczenia dostępu do zamówienia publicznego wyłącznie do wykonawców, u 

których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne rodzi konieczność jego 

ścisłej wykładni. Takie brzmienie przepisu wymaga, aby w toku oceny oferty konsorcjum nie doszło do 

obejścia przepisu, którego celem było wzmocnienie pozycji tych podmiotów, które stwarzają miejsca 

pracy dla osób niepełnosprawnych w ilości znaczącej dla danego przedsiębiorstwa. W konsekwencji 

spełnienie przez jednego z konsorcjantów warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 p.z.p., odmiennie niż 

np. w przypadku dysponowania określoną wiedzą i doświadczeniem nie będzie automatycznie 

powodowało spełnienia warunku przez całe konsorcjum. W konsekwencji, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 2 p.z.p., tylko w 

przypadku, gdy wykażą, że ponad 50% zatrudnianych przez każdego z nich pracowników stanowią osoby  
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niepełnosprawne. Zawiązanie konsorcjum nie może bowiem stanowić drogi do obejścia przepisu ustawy, 

w ten sposób, aby dopuścić do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy w ogóle nie zatrudniają 

pracowników niepełnosprawnych, a np. zamierzają jedynie korzystać z potencjału podmiotu trzeciego 

mającego status zakładu pracy chronionej (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30.10.2012 r. 

sygn. KIO 2249/12).” 

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Konsorcjum Lider-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. adres do korespondencji: 82-300 Elbląg ul. Brzozowa 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy 

Pzp „który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 

podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub 

oświadczeń. ” 
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