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Szczecin, dnia 04 czerwca 2020 r. 

 

DO WYSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

ZAINTERESOWANYCH 

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania 

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci ciepłowniczej wysokich 

parametrów do osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie wraz 

z układem pompowni”. 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm. – dalej jako „PZP”) Zamawiający 

zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego 

na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci 

ciepłowniczej wysokich parametrów do osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej 

w Szczecinie wraz z układem pompowni”. 

Zamawiający dokonał analizy złożonych ofert i postanowił: 

I. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 (trzy) oferty: 

 

1) Fitting Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 

Wrocław. 

2) Construction Development Center Sp. z o.o. ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań 

3) Konsorcjum Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o, ul. Płaska 4-10 87-

100 Toruń – Lider Konsorcjum 

Heatco Sp. z o.o, ul Żeliwna 43, 40-599 Katowice – Partner Konsorcjum 
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II. INFORMACJA O WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH 

Zamawiający wykluczył z niniejszego postępowania Wykonawcę: 

–  „Fitting” Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 

Wrocław. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający dokonał analizy, złożonych w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełnienia wykazu usług o jedno zamówienie, 

polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci ciepłowniczej w terenie zurbanizowanym, o 

średnicy nominalnej co najmniej 2xDn250mm i łącznej długości co najmniej 500 mb, zgodnie z 

warunkiem postawionym w Rodz. 7 pkt 7.2 ppkt 2.1 lit. a) SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, 

iż zamówienie to zostało wykonane należycie. W treści wezwania Zamawiający wskazał, iż 

niedozwolona jest po złożeniu zmiana oferty i deklaracji w niej zawartych, tj. samodzielnego 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Pomimo dostatecznie precyzyjnego wezwania, Wykonawca nie zastosował się do treści 

wezwania i ponownie powołał się na zasoby podmiotu trzeciego - Pana Aleksandra Dudek, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Dudek EURO-PROJEKT, 

jednocześnie składając JEDZ oraz referencje ww. podmiotu. 

Działanie takie jest sprzeczne z obowiązującą wykładnią przepisu art. 26 ust. 3 PZP oraz 

możliwością uzupełniania dokumentów składanych na wezwanie z art. 25 ust. 1 PZP po 

złożeniu oferty. 

Podsumowując, Wykonawca zadeklarował samodzielne spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, a następnie, po odkryciu, iż referencje WPBM Mój Dom S.A. są nierzetelne, 

usiłował zmienić ofertę, w tym deklarację zawartą w JEDZ, iż samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, co uznać należy za działanie wbrew dyspozycji przepisu art. 26 ust. 3 

PZP. Ponieważ Wykonawca nie wykazał, iż samodzielnie spełnia warunek udziału w 

postępowaniu określony w Rodz. 7 pkt 7.2 ppkt 2.1 lit. a) SIWZ został wykluczony z 

postępowania. 

 

Zamawiający po analizie wyjaśnień Wykonawcy uznał, iż podjął on dostateczne działania 

w rozumieniu art. 24 ust. 8 PZP, w związku z czym nie dokonuje wykluczenia Wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 i 18 PZP. 
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III. INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH  

Zamawiający odrzucił z niniejszego postępowania dwie oferty, następujących firmy:  

1. Construction Development Center Sp. z o.o. ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań 

Uzasadnienie:  

Wykonawca złożył w postępowaniu kopię elektronicznej gwarancji wadium. Dokument ten był 

skanem oryginalnej gwarancji bankowej istniejącej w formie pisemnej, podpisanej przez 

przedstawicieli banku. Późniejsze skopiowanie i następnie opatrzenie kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym gwarancji wadialnej sporządzonej w formie pisemnej jest w istocie 

wytworzeniem elektronicznej kopii tego dokumentu. Brak złożenia oryginału bankowej lub 

ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej jest równoznaczny z tym, że wadium zostało nie 

wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniom w trybie art. 26 ust. 3 PZP. W związku 

z powyższym, oferta została odrzucona z niniejszego postępowania, w oparciu o art. 89 ust. 1 

pkt 7b PZP. 

 

2.  „Fitting” Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 

Wrocław. 

 

Oferta została złożona przez Wykonawcę, który został wykluczony z uwagi na niespełnienie 

przez niego warunku udziału w postępowaniu określonego w Rodz. 7 pkt 7.2 ppkt 2.1 lit. a) 

SIWZ. 

 

IV. OCENA OFERTY 

Zamawiający oferty postanowił ocenić w sposób następujący: 

Lp. Nazwa Wykonawcy 
Ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta w kryterium 
cena – 100% dla części 
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1. 

„Fitting Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej  

Sp. z o.o., 

ul. Fabryczna 2-4,  

53-609 Wrocław 

0 pkt. 

2 
Construction Development Center Sp. z o.o.  

ul. Energetyczna 7A,  

61-017 Poznań 

0 pkt. 

3. 

Konsorcjum: 
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm  

Sp. z o.o, ul.  
Płaska 4-10 87-100 Toruń – Lider Konsorcjum  

Heatco Sp. z o.o, ul Żeliwna 43,  

40-599 Katowice – Partner Konsorcjum 

 

100 pkt. 

 

V. INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE 

Do wykonania zamówienia Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcę: 

1) Konsorcjum firm: 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o,  

ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń – Lider Konsorcjum, 

Heatco Sp. z o.o, ul Żeliwna 43, 40-599 Katowice – Partner Konsorcjum 

 

Cena wybranej oferty:  

12.223.812,00 PLN bez podatku VAT (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy 

tysiące osiemset dwanaście złotych 00/100 groszy) oraz 15.035.288,76 PLN brutto łącznie 

z podatkiem VAT (słownie: piętnaście milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt 

osiem złotych 76/100 groszy). 

 

Uzasadnienie: 

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą nie podlegającą odrzuceniu.  

 

Informację otrzymują Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Została ona również 

zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich. 
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