
II-\ FRASTRU KTU RA
I sRoDowtsKo
NARO DOWA STRATEC IA SPOJ NOSCI

\fODOCiAGi
?toc(iE 0
s0 zo.o. rokz&ronh 1392

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

KONTO: Banl(  0chrony Srodowiska S.A.
Oddziat Operaryjny w Ptocku 65 1540 ugo 2oot 5970 0199 oool

nr  KRS: ooooo 40316
www.wodociagi.pl

e-mai l :  p lock@wodociagi .p l

Plock, dnia 04.05.2012 r.

Wykonaw cy, kt6rzy zloiryli wnio ski
o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego

JRP/2/Mrrr t 558 tJpS!".tzotz

Dotycry: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,,III etap przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni Sciek6w w Maszewie - dostawa wraz z rnstalacjq
urzqdzeh dla suszarni osadu" realizowana w ramach Projektu ,,Uporz4dkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie miasta Ptrocka, etap I" wsp6lfinansowany przez
UniE Europejsk4 ze Srodk6w Funduszu Sp6jnoSci

Informacja o wynikach oceny spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
i otrrymanych ocenach spelniania tych warunk6w

Zamawialqcy dzialajqc zgodnie z art. 5l ust la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowiehpublicznych(Dz.U.z2010 r.Nr 113,poz.759zp62n.zm.),zwanej dalej ustaw%
przekazuje informacje o wynikach oceny spelniania warunk6w udzialu w postEpowaniu
r otrzymanych ocenach spelniania tych warunk6w.

I. Do uplywu terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziaNu w postgpowaniu
zlohono 5 wniosk6w:

Nr wniosku Wykonawca Adres

I
Przedsigbiorstwo

EKOLOBUD S.A.
ul. Przytorowa 9
16-400 Suwalki

) Veolia Water
Systems Sp. z o.o.

ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa

3
Krevox

Europejskie Centrum
Ekolosiczne Sp. z o.o.

ul.Zwawia45
00-680 Warszawa

4 KonTroTec GMBH lndustrierin e 2, 67 480 Edenkoben

f,
Seen Technologie

Sp. z o.o.
ul. Siennicka29

04-394 Warszawa
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il. W wyniku badania zNolonych przez
postawione w treSci ogloszenia o
wykonawcy:

wykonawc6w wnio sk 6w Zantawiaj qcy stwier dziN, iZ
zam6wieniu warunki udzialrt spelniai4 nastrppui4cy

III. Zamawiajqcy informuje, izniniejszego postgpowania wykluczony zostal wykonawca:

Nr wniosku Wykonawca Adres

I
PrzedsiEbiorstwo

EKOLOBUD S.A.
ul. Przltorowa 9
16-400 Suwalki

) Veolia Water
Systems Sp. z o.o.

ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa

3
Krevox

Europejskie Centrum
Ekolosiczne So. z o.o.

ul. Zurawra 45
00-680 Warszawa

f,
Seen Technologie

Sp. z o.o.
ul. Siennicka29

04-394 Warszawa

KonTroTec GMBH Industriering 2, 67 P80 Edenkoben

Uzasadnienie prawne

Zamawiajqcy na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy wyklucza Wykonawcq poniewaz
nie Wkaza\ siq on spelnianiem warunk6w udziahuw przedmiotowym postgpowanrLu.

Uz as adni e ni e fakty c zne

W wyniku badama zLohonego ptzez Wykonawcq wniosku o dopuszczenie do ud:zialu w
postEpowaniu, Zamawiajqcy stwierdzil, iZ Wykonawca nie spelnia postawionych w treSci
ogioszenia o zam6wieniu warunk6w udzialu w postEpowaniu dlatego teL zg<>dnie z
nakazem zawartym w treSci arl. 26 ust 3 ustawy wezwaN WykonawcE do uzupelnienia
m.in. nastppuj 4cych dokument6w:

1. Dokumentu potwierdzaj4cego, Le nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu
ubiegania sig o zam6wienie - wraz z wnioskiem Wykonawca nie ztoiryN stosownego
dokumentu , z kt6rego by wynikal o, iz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siE o
zam6wienie, w zwiqzku z czym Zamawiqqcy wezwal go do jego uzupelnienia, przy
r6wnoczesnym pouczenru, rL zgodnie zIIL2.| 7.I pkt 1 lit c) ogloszenia o zam6wieniu
jezeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w Sekcji IIL2.I) pkt 6.6
Ogloszenia sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibq
lub miejsce zamreszkania, potwierdzajqce odpowiednio, 2e nie orzeczono wober; niego
zakazu ubiegania siq o zam6wienie.
Jeieli w miejscu zamieszkania nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa w pkt II i
III, Wykonawca mohe zLo2y(, oSwiadczenre zLo2one przed notariuszem, wla6ciwym



2.

organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub
gospodarczego w tym zakresie.

W qvznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie uzupelnil zadanego dokumegtu.

Informacji banku lub spt6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo - kredytowej w kt6rym
wykonawca posiada rachunek bankowy potwierdzajqca wysokoSi posiadanych Srodk6w
lub zdolnoSi kredytow4 Wykonawcy pozwalajqcej na stwierdzenie, ze wykonawca
spelnia warunek dotyczqcy sytuacji finansowej tj. posiada Srodki finansowe lub zrJolnoSd
kredytow4w wysokoSci co najmniej 5 000 000 zN .

Z przedstawionego wraz z wnioskiem oSwiadczenia banku wynikalo jedynie ,,JesteSmy z
kredytem do dyspozycji" bez podania wysokoSci zdolnoSci kredytowej Wykonawcy lub
informacji o posiadanych Srodkach finansowych. Do pov'ryaszego dokumentu zdlqczono
dokument o nazwie ,,Ramy kredytu na rachunku btelqcym", z kt6rego nie spos6b
pozyskad informacje pozwalajqce na stwierdzenie czy Wykonawca spelnia viarunek
dotyczqcy sytuacji finansowej Wykonawcy, o kt6rym mowa w ogloszeniu o zam6'wieniu.
Maj4c powyZsze na uwadze Zamawiajqcy, w trybie art. 26 ust 3 ustawy, wez:wal do
uzupetrnienia ww. dokumentu lub innych dokument6w potwierdzajqcych spetrniarrie ww.
warunku udziaht w niniejszym postEpowaniu.

W t.nryznaczonym przez Zamawiajqcego terminie Wykonawca uzupelnil Zqdane
dokumenty jednakze potwierdzaj4ce spelnienie postawionego warunku udzialu na dzieh
17 .04.2012 r. oraz na dzieh 19.04.2012 r. (data wystawienia dokumentu), podczas gdy
zgodnie z treSciqart. 26 ust 3 zNolone na wezwanie Zamawiajqcego dokumenty powinny
potwierdzad spelnianre przez Wykonawcp warunk6w udzialu w postgpowaniu, nie
pSZniej nrL w dniu, w kt6rym uplyn4l termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do
udziaNu w postqpowaniu. Termin sktradania wniosk6w w przedmiotowym postEpowaniu
uptyn4t w dniu 30.03.2012 r. w zwiqzku z czym nale?y stwierdzii, iZ Wykonilvca nie
potwierdzil spelniania warunku udzialu dot)'czqcego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykazu osrfb
Zamawrajqcy na potwierdzenie spelniania warunku udziaNu w postgpowaniu w III.2.3)
pVJ 2 ogloszenia o zam6wieniu wymagal przedstawienia osoby, przewidzianej do
pelnienia funkcji kierownika projektu, kt6ra spelnia nastgpuj4ce wymagania:
posiada wyksztalcenie .vqtzsze techniczne; oraz
przynajmniej jeden raz przez okres minimum jednego roku pelnila funkcjp
zarzqdzajqcego kontraktem, kierownika zespolu po stronie zarnawiajqce1So lub
wykonawcy przy zadaniu w ramach kt6rego byly dostarczane i instalowane urziTdzenia
do suszarni osad6w Sciekowych o przepustowoSci minimum 500 kg/h odparowanej
wody.

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziaNu w postEpowaniu Wykonawca przedstawil
informacje dotyczqce osoby wskazanej do pelnienia funkcji kierownika pr:ojektu,
jednakze nie pozwalaly one stwierdzenie, ze osoba ta spelnia postawione warunki.,
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Maj4c povtrylsze na uwadze, Zamawiajqcy wezwal w trybie art. 26 ust 3 ustawy do
uzupelnienia wykazu os6b o brakuj4ce informacje htb zlohenie innych dokurnent6w
potwierdzaj 4cych spelnianie ww. warunku udzialu w niniej szym postgpowaniu.

W odpowiedzinawezwanie Zamawiajqcego Wykonawcaprzedstawil Zqdane informacje,
jednakZe nie potwierdzqqce spetniania warunku w zakresie ))pyzez okres minimum
jednego roku pelnila funkcjE zarzqdzajqcego kontraktem, kierownika zespolu po stronie
zamawnjqcego lub wykonawcy pruy zadaniu w ramach, kt6rego byty dostarpzane i
instalowane urzqdzenia do suszami osad6w Sciekowych o przepustowoSci minimum 500
kg/h odparowanej wody". Z przedstawionych przez Wykonawcq informacji na temat
zam6wienia wynika, iz byto ono realizowane w okresie 19.08.2010 - 15.03.2011 r.
(termin przekazania), czyliprzez okres zdecydowanie kr6tszy niz jeden rok.
Majqc powyZsze na uwadze nale?y stwierdzi6, iz Wykonawca nie potwierdzil spelniania
warunku udziatu dotyczqcego dysponowania osobami zdolnymi do wvkonania
zam6wienia.

IY . Zamawiajqcy informuje, Ze do zNo2enia oferty zaprosi nastqpuj4cych wykonawc6w:

Nr wniosku Wykonawca Adres

I
PrzedsiEbiorstwo

EKOLOBUD S.A.
ul. Przytorowa 9
16-400 Suwalki

2 Veolia Water
Systems Sp. z o.o.

ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa

3
Krevox

Europejskie Centrum
Ekologiczne Sp. z o.o.

uI. Zurawra 45
00-680 Warszawa

J
Seen Technologie

Sp. z o.o.
ul. Siennicka29

04-394 Warszawa

V. Na powyZszq czynnoS(, Zarnawnjqcego wykonawcom przysluguj4 Srodki ochrony
prawnej okreSlone w Dziale VI ustawy.

Zpowazaniem

WICEPRI]ZES ZARZADU
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