
 
          Dąbrowa, dnia   28.01.2021 r.  
 
IR. 271.17.1.2020 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
ze zm.), zwaną dalej „ustawą” na: 
 

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" 
 

I. Na podstawie  art.  92  ust.  1  pkt 2 ustaw, Zamawiający zawiadamia o WYKLUCZENIU  
w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy: 
 

KRAW-BUD Sylwester Krawczyk, Zbigniew Krawczyk S.C. 
ul. Wygonowa 81/ 16-17, 45-402 Opole 

 
UZASADNIENIE: 

 
Wykonawca KRAW-BUD Sylwester Krawczyk, Zbigniew Krawczyk S.C., ul. Wygonowa 81/ 16-

17, 45-402 Opole, został wykluczony z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 
ustawy, tj.: nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
  Przedstawiona przez Wykonawcę dokumentacja nie spełnia postawionego przez Zamawiającego 
warunku tj. „co najmniej dwa zadania o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (roboty 
ogólnobudowlane, budowa, przebudowa, modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych) w zakresie robót kubaturowych lub robót w zakresie infrastruktury o wartości min. 
500 000 zł brutto każda”. Zamawiający zawarł w nawiasie informacje, jako wyjaśnienie sformułowania 
„ZBLIŻONY DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.  
Wykonawca wykazał duże doświadczenie, tj. budowa kanalizacji sanitarnej za ponad 16 mln zł brutto oraz 
zagospodarowanie terenu na nowopowstałym osiedlu za ponad 1 mln zł brutto, jednakże żadna z referencji 
nie wykazuje charakteru zbliżonego do przedmiotu zamówienia, tj. „robót ogólnobudowlanych, budowy, 
przebudowy, modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli prac związanych  
z budową PSZOK-u. 
 
Poniżej wyrok KIO, który wskazuje na literalną interpretację wymagań udziału w postępowaniu  KIO 1612/18, tj. wymagania, które określa 
zamawiający wynikają wprost z literalnego brzmienia ogłoszenia i SIWZ:  
„Ocena spełnienia wymagań winna zostać dokonana w oparciu o literalne brzmienie ukształtowanych przez Zamawiającego wymagań co zapobiega 
jakiejkolwiek uznaniowości na etapie oceny wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie jest więc dopuszczona rozszerzająca, 
niewyartykułowana interpretacja opisu warunku udziału w postępowaniu oraz dokonana w oparciu o nią ocena spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu. Należy odrzucić interpretacje oparte na intencjach, dorozumianym znaczeniu w obliczu danej sprawy o udzielenie zamówienia 
publicznego”. 

 
Uwzględniając  powyższe,  Zamawiający  jednoznacznie  stwierdza,  że  Wykonawca  nie  wykazał  

się spełnianiem warunków  udziału  w  postępowaniu. W  związku  z  powyższym, w pełni uzasadnione  jest   
stwierdzenie o  wykluczeniu Wykonawcy. 

 
II. Z uwagi na powyższe, oferta złożona przez Wykonawcę KRAW-BUD Sylwester Krawczyk, Zbigniew 

Krawczyk S.C., ul. Wygonowa 81/ 16-17, 45-402 Opole została ODRZUCONA z przedmiotowego 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy, tj.: została złożona przez 
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
W związku z powyższym należy stwierdzić o odrzuceniu oferty Wykonawcy jako w pełni uzasadnione. 

 

Wójt Gminy 
/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek 

 
Zawiadomienie podlega ogłoszeniu: 
 

1. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa 
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa 


