
Projekt pn.: ,,Uporzqdkowanie gospodarki Sciekowej na terenie Miasta Plocka, etap II"

Plock, dnia 26.09.201 4 r.

Do Wykonawc6w vczestniczqcych w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Odbudowg i
rozbudowg kolektora zrzutowego odprowadzaj4cego
Scieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisly", w ramach
rozszerzenia Projektu pn.: ,,Uporzqdkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie Miasta Plocka, etap II"
wsp6lfinansowanego przez Unig Europejsk4, Za
Srodk6w Funduszu Sp6jno6ci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 -20 13.
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Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dIa zadania ,,Odbudowg i rozbudowg kolektora
zrzutowego odprowadzaj4cego Scieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisly", w
ramach rozszerzenia Projektu pn.: ,,Uporz4dkowanie gospodarki Sciekowej na
terenie Miasta Plocka, etap II" wsp6lfinansowanego przez Unig Europejsk4, ze
Srodk6w Funduszu Sp6jnoSci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007-2013.

Wezwanie Wykonawcdw do przystqpienia do postgpowania odwolawczego

Na podstawie art. 185 ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri
publicznych (Dz. u. 2013.907 .tj z p62n. zm.), dalej: ,,ustawa", niniejszym informujemy, ze w
dniu 26.09.2014 r. zostalo wniesione do Zanawiajqcego odwotanie przez nastgpuj4cego
Wykonawcg - Przedsigbiorstwo Instalacyjno-Budowlane,,WASKOP" Elzbieta Wasek, ul.
Walecznych 9a/14, 09-409 Plock. Jednoczesnie Zamawiajqcy wzywa Wykonawcg do
przyst4pienia do postgpowania odwolawczego w terminie 3 dni od ofizymaniazawiadomienia
wtrybie okreSlonym w art.185 ust. 2 ustawy.

Zal4cznik:
Odwolanie - pismo z dnia26.09.2014 r.
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Prezes Krajowej Izby Odwolawczej

ul. Postgpu l7a

02-646 Warszawa

t . . le

Zamawiajqcy:

,,Wodoci4gi Plockie,,Sp.z o.o.

ul. Harc.A.Gradowskiego 1 I

09-402 Plock

Odwolujqcy:

PrzedsiEbiorstwo Instalacyj no - Budowlane

,,Waskop " Elzbieta Wasek

ul.Walecznychga/14

09-409 Plock

tel / faks (24) 261 94 44

e-mai I : elzbieta.w asek@wp. pl

Nr ogloszenia Dz.U.UE ID 2014-098101 z dnia25.07.20t4r.

ODWOI,ANIE

w postEpowaniu prowadzonymprzez Wodoci4gi Plockie w trybie przetargunieograniczonego
dla zadania ,,Odbudowa i rczbudowa kolektora zrzutowego odprowadzajqcego Scieki z
oczyszczalni w Maszewie do Wisly", w ramach poszerzenia projektu ,, tJporzqdkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka , etap II" wsp6lfinansowany przez L)nip
Europejsk4 ze Srodk6w Funduszu Sp6jnoSci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko w latach 200i-2013

cdnostka Iiealiztrjqca



Wpis do odwolania w wysokoSci 20 000 zl zostal uiszczony w dniu 26.09.2014r. na rachunek
Urzgdu Zamowiefi Publicznych

NBp 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000.

Napodstawie art' 180 ust. I ustawy zdnia2g stycznia2004r. Prawo Zamowieftpublicznych
(D2.U"2013'907'ti. z pofin. zm) zwanej dalej Ustaw4 wrroszQ odwolanie na czynnoS6
Zamawiajqcego.

zamawiaj qc emu zar zucam naru s zenie nastgpuj 4cych przepi s 6w ustawy :

1. art.89 ust.1, 2 i 5 poprzez niewlaSciwe jego zastosowanie,
2. afi. 9l ust. i poprzez nie wybranie oferty najkorzystniejszej,
3. art.87 ust.l poptzez jego nie zastosowanie celem wyjaSnienia treSci oferty

odwoluj4cego sip .
4. art.24 ust.2 pkt 4 poprzezniewlaSciwe jego zastosowanie
5. art.84 ust.1 poprzez blgdne jego zastosowanie

Odwoluj4cy jako wykonawca kt6ry zloZyl ofertE w postgpowaniu, ma interes w uzyskaniu
zam6wienia albowiem na skutek niezgodnej z ustaw4 czynnoSci Zamawiajqcego polegaj4cej
na odtzuceniu oferty nie moZe uzyskad zam6wienia mimo ,Le jego oferta w oparciu o
kryterium przyjgte w siwz jest najkorzystniejsza. W zwiqzku z pov,rylszym nale1y uzna6, Le
odwoluj4cy jest podmiotem uprawnionym do skorzystania ze Srodk6w. ochrony prawnej w
rozumieniu art. 179 ust. 1 Ustawy.

Wnoszg o:

1. UniewaZnienie czynnoSci odrzucenia z postppowania o udzielenie zam6wienia
odwoluj4cego siE.

2. Uniewa2nienie czynno6ci Zarnawiajqcego polegajqcej na wyborze oferty
najkorzystniejszej.

3. Powt6rzeniu czynnoSci wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzglgdnieniem oferty
odwofujqcego siE.

Odwoluj4cy dowiedzial sig o czynnoSci zamawiajecego stanowi4cej podstawg do wniesienia
odwolania w dniu 23 wrzesnia 2014r. tj. w dniu dorgczenia informacji o wyniku
postgpowania,tym samym termin na wniesienie odwolanianalely uzna(, zazachowarry.

Odwolujqcy przeslal Zamawialqcemu kopiE odwolania w spos6b umozliwiaj qcy zapoznanie
siE z jego tresciqw dniu 29 09.2014r. co jest zgodnezart.180 ust. 5 ustawy.

UZASADNIENIE

Zamawiajqcy pismem z dnia23.09.2014r poirtformowal odwoluj4cego sig o odrzuceniu z
p ostgp owania o u dzielenie zam6wienia, podaj 4c podstawE prawnq doty czqcqodrzucenia
oferty ti. art.89 ust. I pkt I,2,5 ustawy pzp. Ztresci uzasadnieniafaktycznego i prawnego



wynika,ze powodem odrzucenia z postppowania byt fakt zlozeniaoSwiadczenia woli w pkt
1l oferty ,iznie bpdzie powierzal wykonania zadaniapodwykonawcom, podczas gdy w
piSmie z dniaI2.09.20l4r kt6re wplynqlo do Wykonawcy w dniu 15.09. 2014r o godz.l3:44
zLoZyl nowe oSwiadczenie woli ,2ebEdzie korzystal z podwykonawc6w. Sytuacja taka w
ocenie Zamawiajqcego skutkuje niezgodnoSci4 oferty z ustawq tj. z art.84 ust.l Ustawy jak
r6wnie2zpkt.I4.l ,21,35 SIWZ, tym samym winna by6 odrzucona na podstawie art.g9
ust.l pkt I i 2 ustawy pzp . W dalszej czgsci uzhsadnienia Zamawial4cy stwierd za ,Ze na
podstawie aft.26 ust 3.i ust.4 ustawy pzp maprawo Lqdat od wykonawcow zlo1enia
wyjaSnieri co do tresci zNohonychdokument6w i w zwiqzkuzpowyZszym w dniu 12.09.2014r
zobowiqzal odwoluj4cego siE do zloheniawyjaSniet'r w zakresie wskazania jaki charakter
prawny lub faktyczny lqczy wykonawcE z podmiotamitrzecimi udostgpniaj4cymi
odwolujqcemu sip sw6j potencjatnapodstawie art.26ust.2b ustawy pzp.Zlo4oneprzez
odwoluj4cego sig wyjaSnieni a dotyczqce zobowiqzania podmiotu trzeciego , Zamawiajqcy
uznalzanie wskazuj4ce jednoznacznienafaktyczn4mozliwo5i korzystaniaprzez
odwolujqcego sip ztych zasob6w w trakcie rcalizacjizam6wienia . W konsekwencji
Zamawiajqcy uznal,Ze wykonawca nie uwiarygodnit ,zebEdzie dysponowal wiedz4i
doSwiadczeniem podmiotu trzeciego co skutkuje wykluczeniem na podstawie art24ust.2 pkt 4
ustawy pzp.

Odwoluj 4cy w caloSci odrzuca calq ar gumentacj g uzasadnien ia fakty cznego i prawnego i
przedstawia co nastqpuj e. :

Zamawiajqcy w pkt 9.2.2.1it.a siwz jako warunek ubiegania sig o zam6wienie wymagal
wykonanie dw6ch zam6wien kt6rych przedmiotem bylo wykonanie przewiertu sterowanego
(HDD) o dlugodci co najmniej 200m dlakaldego zam6wienia i Srednicy przewodu tlocznego
co najmniej 400mm dlakahdego zam6wienia./str.6 siwz/ W pkt 9.3 siwz Zamawiaj4cy
okreSlit w jaki spos6b bgdzie ocenial sytuacjE gdy wykonawcabgdzie polegal miEdzy innymi
na wiedzy i doSwiadczeniu innych podmiot6w w celu potwierdzenia spelniania warunk6w w
postgpowaniu tj. poprzez wypetrnieni e zalqcznika nr 6./str g siwzl .

Odwoluj4cy korzystaj qc z molliwoSci wynikajqcych z art.26 ust.2b ustawy pzp oraz
cytowanychwyzej zapis6w siwz wskazal, ze warunki Zamawiaj4cego spelnia Stefan Motyl
PrzedsiEbiorstwo Przewiertowe,,MOTYL" .

Stosowne dokumenty zostaly dol4czone do oferty zamawiajqcego od strony l9 do strony 37.
Zat6v'no z zalqcznika nr 4-wykaz osob kt6rymi dysponuj e wykonawc a I str .19 -23 oferty/ j ak
r6wnie2 z pozostalych dokument6w tj .

-vrrykazu wykonywanych rob6t zal.nr 5 wrazz referencjami lstr.24-29 oferty/

-zalqcznikaw 6 -zobowiqzaniudo oddania do dyspozycji niezbEdnych zasob6dstr.30 oferty/

-informacji z CEIDG lstr.3l ofertyl

-zalwiadczeniu o niezaleganiu w podatk ach listr.32oferty/

-zaswiadczeniu o nie zaleganiu w oplacaniu skladek ZUSlstr.33 oferty/



-zaSwiadczeniu o niekaralnoSci /str. 3 5 oferty/

-oSwiadczeniu o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu istr.36 ofertyl

-oswiadczeniu o braku przynalehnosci do grupy kapitalowej /str.37 ofertyi

w spos6b nie budzqcy Zadnychw4tpiliwoSci wedlug odwolujqcego siE, wynika czynny udzial
w realizacji zam6wienia firmy MOTYL

Fakt nie wypelnienia w druku oferty pkt 1t dotyczqcego wskazania czESci zam6wienia
tealizowarrego przezpodwykonawcg w ocenie odwolujqcego sig m6gl by6 wyjaSniony przez
Zamawialqcego w trybie art.87 ust.1 ustawy pzp.Zprzedlozonych w ofercie dokument6w
nawet bez wyj asnienia wynik a,Le chodzi wylqcznie o wykonanie przewiert6w.

Zupetnienie zrozumiale jest stanowisko Zamawiajqcego w ocenie odpowiedzi odwoluj4cego
siE na pismo z dnia 12.09.2014r w kt6rlzrn powoluj4c siE na art.26 ust. 3 i 4 ustawy pzp

Zamawiajqcy zadal8 pytari na kt6re odwoluj4cy udzieliNodpowiedzi. W oparciu o udzielone
odpowiedziZamawiajqcy skonstatowal ,ze odwoluj qcy zawarlw nich,,oSwiadczenie woli,,,
kt6re dodatkowo jest sprzeczne z olwiadczeniem woli zawartym w ofercie i tym samym
narazil siE na niezgodnos6 z ustaw4 tj afi".84 ust.l .zamawiai4cy odmawia logiki
argumentacjiZamawiajQcego, bowiem udzielenie odpowiedzi nie bylo oSwiadczeniem woli
leczv,ryrazem czynnosci prawnej zblihonej do oSwiadczenia wiedzy anitymbardziej nie
uchybil art.84 ust.l tj nie wycofywal ani nie zmienial oferty.

Zamawiajqcy podnosi r6wnieZ kwestig niezgodnoSci oferty ztreftciqsiwz i przylacza
nastgpuj4ce pkt siwz : 14.1 ;21 ;35.

Punktl4' 1 siwz zawiera wymagania podstawowe dotyczqce opisu sposobu przygotowania
oferty i zawiera 8 podpunkt6w -Zamawiajqcy nie wskazal czy odwoluj4cy sporz4d zil ofertg

sprzecznqze wszystkimi podpunktami czy tylko niekt6rymi znich.

Punkt 2lsiwz dotyczy trybu otwarcia ofert i zawiera 5 podpunkt ow ,Zamawiajqcy podobnie
jak wyzej nie .wskazal o j ak4 sprzecznoSi oferty z siwz chodzi

Punkt 35 siwz dotyczy czESci zam6wienia kt6rych wykonanie zamieruapowierzyi
podwykonawcom .W tym zakresie odwolujqcy udzielitwyczerpuj4cej informacji we
wczeSniej s zq czpSci odwolania.



Maj4c na uwadze powyhsze wnosze jak w tresci odwolania oraz o zasqdzenie koszt6w
postgpowania ,w tym zastgpstwa procesowego przed KIO zgodnie z przedlo2on4 na
rozprawie faktur4.

Zalqczniki:

-poswiadcz onazazgodnos6 z oryginaNem kopia aktualnego odpisu CEIDG

-dow6d uiszczenia wpi su

-dow6dprzekazaniakopiiodwolaniazarnawiajqcemu

JednoczeSnie maj4c nawzglqdzie chpi osobistego udzialu w rozprawie przed KIO uprzejmie
proszQ o nie wyznaczanie terminu rczprawy w dniu 8 i 13 pa?dziemikazvwagina wczeSniej
ustalone terminy wizyl lekarskich.


