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Gryfino, dnia 15.06.2012 rok 
    

Uczestnicy postępowania 
 
BMP-PI.271.3.2012 

ZAWIADOMIENIE  
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ Zamawiający 
zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2012 roku zakończono posiedzenie komisji przetargowej  
w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 11.05.2012 
roku pod numerem 150352-2012, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
www.bip.gryfino.pl na zadanie:  

 
„Budowa kanału deszczowego w ulicy Targowej w Gryfinie”, 

 
I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 2 oferty. Jedynym 

kryterium ich oceny była cena.    
 
Ofertę złożyli: 
1) Numer oferty: 14.105 

MÜSING Sp. z o.o.  
ul. Sanatoryjna 5 
70-775 Szczecin 

   Liczba punktów: 0,00 
 
2) Numer oferty: 14.149 

„MAZUR” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
ul. Waryńskiego 29 
71-310 Szczecin 
Liczba punktów: 100,00 

 
 
II. Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą: 
      
Firmę:  

„MAZUR” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
ul. Waryńskiego 29 

71-310 Szczecin 
 
Uzasadnienie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium 
„cena” – 100%. Ww. wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów. 
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację 
niniejszego zamówienia.  

 
 

III. Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczono 1 wykonawcę. 
 
1. Wykonawca: 

MÜSING Sp. z o.o.  
ul. Sanatoryjna 5 
70-775 Szczecin 

Numer oferty: 14.105 
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1. Warunkiem określonym w Rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ było dysponowanie przez 
Wykonawcę co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do 
pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz 
posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami 
budowlanymi jako kierownik budowy/robót. Zamawiający dopuszczał również 
posiadanie uprawnień odpowiadającym wyżej wymienionym warunkom i równoważne im  
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
jeżeli potwierdzają one nieograniczony zakres uprawnień. 

 Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca wskazał na dysponowanie 
osobą pana Waldemara Kozika, który legitymuje się dokumentem potwierdzającym na 
mocy ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych 26 kwietnia 2001 r. 
(Dz.U. Nr 87, poz. 954)  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń, w specjalizacji sieci sanitarne. Natomiast  z przedłożonej decyzji nie wynika, 
czy zakres uprawnień pana Kozika odpowiada warunkom postawionym przez 
Zamawiającego w SIWZ. Przede wszystkim Zamawiający wyraźnie żądał, aby 
uprawnienia obejmowały sieci, instalacje i urządzenia, natomiast uprawnienia pana 
Kozika obejmują tylko sieci. Uznać zatem należy, iż przedstawiona osoba nie posiada w 
ogóle uprawnienia w zakresie instalacji.  
Ponadto wskazać należy iż przedłożona przez Wykonawcę kopia decyzji NrZO/4/05 
odwołuje się do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r. 
(Dz.U. z 1995r., Nr 8, poz. 38). W tym miejscu należy zauważyć, iż przedmiotowe 
rozporządzenie w dacie wydania decyzji NrZO/4/05 dawało możliwość uzyskania 
uprawnień budowlanych w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń. Wobec powyższego użycie słowa „sieci sanitarne” odnośnie uprawnień pana 
Kozika uznać należy za celowe ograniczenie zakresu uprawnień przez organ 
administracyjny, nie obejmujące urządzeń oraz instalacji. Ponadto podkreślić należy, iż z 
treści samej decyzji z dnia 19 lipca 2005r. wynika, iż pan Waldemar Kozik może 
wykonywać zawód regulowany w Polsce „odpowiadający samodzielnym funkcjom 
technicznym w budownictwie w zakresie określonym niniejszą decyzją”. Zakres tej 
decyzji odnosi się zaś wyłącznie do sieci sanitarnych, co nie spełnia warunku 
Zamawiającego określonego w Rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ. Brak również jakichkolwiek 
podstaw wskazujących, iż analizowane uprawnienia są równoważne lub odpowiadające 
wymaganym przez Zamawiającego . Ponadto godzi się zauważyć, iż Wykonawca nie 
załączył żadnych innych dokumentów (np. w postaci wyjaśnień Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa), które wskazywałyby na posiadanie przez pana Kozika uprawnień 
odpowiadającym warunkom Zamawiającego. 
Wobec powyższych okoliczności Wykonawca został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 PZP 
do uzupełnienia wykazu osób o osobę spełniającą ww. warunek SIWZ. W odpowiedzi na 
wezwanie Wykonawca oświadczył, iż pan Waldemar Kozik posiada uprawnienia 
określone w Rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ. Oznacza to, iż Wykonawca nie uzupełnił 
wymaganych dokumentów, tym samym nie wykazując spełnienia powyższego warunku 
udziału w postępowaniu.  

 
2.  Warunkiem Zamawiającego  określonym w Rozdz. XI pkt 2 ppkt 1 SIWZ było posiadanie 

przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o średnicy minimum Ø 200 mm na macie z 
geowłókniny w terenie zabudowanym w gruntach nawodnionych o wartości minimum 1 
000 000,00 zł netto każda. 
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wskazał na zrealizowanie w ciągu 
pięciu ostatnich lat dwóch robót budowlanych: Budowę kanalizacji deszczowej w Zielonej 
Górze oraz Budowę stacji DAF w Radziszewie , przy czym wskazał, iż zakres oraz wartość 
zrealizowanych robót określona została w załączonych referencjach. Wskazać należy, iż 
referencje dotyczące prac w Radziszewie wskazuje jedynie na wykonanie prac ziemnych, 
budowy uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne z przepompowniami oraz 
separatorami, nie wskazuje natomiast ani na wartość zamówienia, ani na właściwości 
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wykonanej sieci wodociągowej (średnica, technologia oraz teren). Natomiast druga z 
załączonych referencji wskazuje na wartość finansową robót, jednakże nie zawiera 
informacji odnośnie właściwości wykonanej kanalizacji (czy została wykonana na macie z 
geowłókniny w terenie zabudowanym w gruntach nawodnionych).  
W związku z zaistniałymi wątpliwościami, czy wskazane roboty budowlane posiadają 
zakres i wartość wymagane przez Zamawiającego w Rozdz. XI pkt 2 ppkt 1 SIWZ, 
Wykonawca został wezwany do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 PZP odnośnie wartości 
oraz zakresu i rodzaju wykonanych robót. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca 
wskazał, iż oświadcza, że „w ramach robót budowlano instalacyjnych, które 
potwierdzono załączonymi przez niego referencjami, wykonano prace wg wymogów 
opisanych w SIWZ”. Wskazać należy, iż wyjaśnienia takie są niewystarczające, gdyż w 
szczególności Wykonawca nie wyjaśnił wątpliwości Zamawiającego odnośnie wartości 
finansowej robót, ich zakresu oraz właściwości wykonanej kanalizacji (czy została 
wykonana na macie z geowłókniny w terenie zabudowanym w gruntach nawodnionych). 
Uznać wobec powyższego należy, iż nie został wykazany warunek Zamawiającego 
określony w  Rozdz. XI pkt 2 ppkt 1 SIWZ. 

 

Wobec powyższego Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania na mocy przepisu art. 24 
ust. 2 pkt. 4 PZP, zaś  jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP.  

IV. Odrzucono 1 ofertę. 

1) Numer oferty: 14.105 
MÜSING Sp. z o.o.  
ul. Sanatoryjna 5 
70-775 Szczecin 

UZASADNIENIE: Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP.  

 
Burmistrz  

Miasta i Gminy Gryfino  
 

inż. Henryk Piłat 
 

 
 


