Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej: Rozbudowa systemów ochrony technicznej ul. Puławska 4, Rakowiecka 2, nr sprawy:
110/ZP/12

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję o:
wykluczeniu Wykonawcy: Mariusz Krzysztof Popenda ZBAR PHU MARIUSZ POPENDA,
ul. Krakowska 60, 94-214 Łódź.
Uzasadnienie:
1.
Zgodnie z pkt III.2.1) ogłoszenia o zamówieniu pkt 1. ppkt 2) – warunek dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia, Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia, każde po minimum 120 000
PLN, polegające na wykonaniu prac projektowych obejmujących swoim zakresem systemy zabezpieczeń
technicznych, w tym systemy alarmowe zgodnie z Normą Obronną NO-04-004 Obiekty wojskowe, systemy
alarmowe, telewizji przemysłowej oraz elektronicznej kontroli dostępu.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Zamawiający, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), zwanego dalej rozporządzeniem, oraz z zapisem zawartym
w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.2.1 ogłoszenia o zamówieniu pkt 5. ppkt 4) - wymagał wykazu
wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi
zostały wykonane należycie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego - http://www.bip.mon.gov.pl/298.html).
W załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumencie
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY, brak jest informacji, potwierdzających spełnianie warunku wiedzy
i doświadczenia oraz brak jest dokumentu potwierdzającego, że usługa w poz. 2 została wykonana należycie:
a) w przypadku usługi z poz. 2 dokumentu DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY, tj. usługi
wykonanej dla ZIOTP, ul. Nowowiejska 28 a, 02-010 Warszawa, Wykonawca nie wykazał,
że usługa polegały na wykonaniu systemów alarmowych zgodnie z Normą Obronną NO-04-004
Obiekty wojskowe.
b) do oferty Wykonawca nie dołączył dokumentu potwierdzającego, że ww. usługa została
wykonana należycie. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołączono
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI, z którego treści nie wynika należyte
wykonanie usługi.
2.
Zgodnie z pkt III.2.1) ogłoszenia o zamówieniu pkt 1. ppkt 3) – warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający
wymagał aby Wykonawca wykazał, że do realizacji zamówienia będzie dysponował:
A. co najmniej jednym projektantem posiadającym:
1) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia;
2) świadectwo ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych w klasie SA 4 lub
kategorii 4;
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3) świadectwo ukończenia kursu w zakresie rzeczoznawcy/eksperta o kierunku systemy technicznego
zabezpieczenia osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem,
4)ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą co najmniej poufne,
5) aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane
na podstawie art. 19 ust 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z
2010 r. Nr 182 poz. 1228);
B. co najmniej dwoma projektantami posiadającymi: 1) licencje pracownika zabezpieczenia technicznego II
stopnia, 2) świadectwo ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych w klasie SA 4
lub kategorii 4; 3) świadectwa ukończenia kursów w zakresie TSN Pelco na poziomie – co najmniej P1 - Pelco
Digital Sentry i P3 – Pelco DVR5100, 4) świadectwa ukończenia kursów w zakresie Andover Continuum na
poziomie – co najmniej C1 – konfiguracja systemu, C2 - programowanie w Plain English, C3a - kontrola
dostępu, C3b - Plain English w kontroli dostępu, C4 - Administrowanie systemem; 5) świadectwa ukończenia
kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych Galaxy, na poziomie konfiguracja
i administracji systemu, 6) ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, 7) aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie art. 19 ust 1 i art. 20 ust 1 ustawy
z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228);
C. co najmniej jednym projektantem posiadającym: 1) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.) w specjalności
projektowej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego
z określonym w nim terminem ważności, 3) ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, 4) aktualne zaświadczenie stwierdzające
odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie art. 19 ust 1 i art. 20 ust 1
ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228);
D. co najmniej jednym projektantem posiadającym: 1) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.) w specjalności
projektowej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie na
listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem
ważności, 3) ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, 4) aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie art. 19 ust 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia
5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228);
E. co najmniej jednym projektantem posiadającym: 1) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy
z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.)
w specjalności projektowej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez
właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności; 3) ważne poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej
poufne, 4) aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
wydane na podstawie art. 19 ust 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228).
F. pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych, pionem ochrony informacji niejawnych oraz
musi mieć możliwość wytworzenia wydruków wielkoformatowych niejawnych dokumentów do klauzuli
Poufne w warunkach spełniających wymagania określone w Ustawie z dnia 5.8.2010 roku o ochronie
informacji niejawnych.
G. wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać
poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
minimum Poufne oraz zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 182, poz. 1228);
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Zamawiający, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6)
rozporządzenia oraz z zapisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.2.1 ogłoszenia o zamówieniu
pkt 5. ppkt 6) wymagał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie
Zamawiającego - http:// www.bip.mon.gov.pl/298.html).
W załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumencie Wykonawca nie
wykazał spełnienia ww. warunku:
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- p. Artur BOGUSZ:
a) nie wykazano posiadania ważnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne,
(W związku z powyższym brak jest dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – litera A)
- p. Paweł LATEK:
a) nie wykazano posiadania świadectwa ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów
alarmowych w klasie SA 4 lub kategorii 4;
b) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów
alarmowych Galaxy, na poziomie konfiguracja i administracji systemu;
c) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie TSN Pelco na poziomie –
co najmniej P1 - Pelco Digital Sentry i P3 – Pelco DVR5100. Do wniosku dołączono dokument
w języku angielskim bez tłumaczenia. Dokument ten nie pozwala na stwierdzenie czy p. Paweł Latek
ukończył kursy na poziomie – co najmniej P1 - Pelco Digital Sentry i P3 – Pelco DVR5100;
d) nie wykazano posiadania aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie art. 19 ust 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 5.8.2010 r.
o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228);
- p. Damian WERNER:
a) nie wykazano posiadania świadectwa ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów
alarmowych w klasie SA 4 lub kategorii 4;
b) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów
alarmowych Galaxy, na poziomie konfiguracja i administracji systemu;
c) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie TSN Pelco na poziomie –
co najmniej P1 - Pelco Digital Sentry i P3 – Pelco DVR5100. Do wniosku dołączono dokument
w języku angielskim bez tłumaczenia. Dokument ten nie pozwala na stwierdzenie czy p. Damian Werner
ukończył kursy na poziomie – co najmniej P1 - Pelco Digital Sentry i P3 – Pelco DVR5100;
d) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie Andover Continuum
na poziomie C2 - programowanie w Plain English, C3a - kontrola dostępu, C3b - Plain English w kontroli
dostępu, C4 - Administrowanie systemem.
- p. Jerzy STAŃCZAK:
a) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów
alarmowych Galaxy, na poziomie konfiguracja i administracji systemu;
b) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie TSN Pelco na poziomie –
co najmniej P1 - Pelco Digital Sentry i P3 – Pelco DVR5100;
c) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie Andover Continuum
na poziomie C2 - programowanie w Plain English, C3b - Plain English w kontroli dostępu, C4 Administrowanie systemem.
- p. Marcin MACIASZCZYK:
a) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie TSN Pelco na poziomie –
co najmniej P1 - Pelco Digital Sentry i P3 – Pelco DVR5100;
b) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie Andover Continuum
na poziomie C1 – konfiguracja systemu, C2 - programowanie w Plain English, C3a - kontrola dostępu, C3b Plain English w kontroli dostępu, C4 - Administrowanie systemem;
c) nie wykazano posiadania świadectwa ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów
alarmowych Galaxy, na poziomie administracji systemu.
- p. Marcin PAWLAK:
a) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie TSN Pelco na poziomie –
co najmniej P1 - Pelco Digital Sentry i P3 – Pelco DVR5100.
b) nie wykazano posiadania świadectw ukończenia kursów w zakresie Andover Continuum
na poziomie C3a - kontrola dostępu, C3b - Plain English w kontroli dostępu;
c) nie wykazano posiadania świadectwa ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów
alarmowych Galaxy, na poziomie administracji systemu.
(W związku z powyższym brak jest dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – litera B)
Ponadto załączony do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokument WYKAZ OSÓB
(str. 18-22 wniosku) nie zawiera informacji dotyczących:
- co najmniej jednego projektanta posiadającego: 1) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.)
w specjalności projektowej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu
zawodowego z określonym w nim terminem ważności, 3) ważne poświadczenie bezpieczeństwa
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, 4) aktualne
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zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane na
podstawie art. 19 ust 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z
2010 r. Nr 182 poz. 1228);
- co najmniej jednego projektanta posiadającego: 1) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.) w specjalności
projektowej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie na
listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem
ważności, 3) ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, 4) aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie art. 19 ust 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia
5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228);
- co najmniej jednego projektanta posiadającego: 1) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.)
w specjalności projektowej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez
właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności; 3) ważne poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej
poufne, 4) aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
wydane na podstawie art. 19 ust 1 i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228).
(W związku z powyższym brak jest dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – litera C, D oraz
E)
3.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia
oraz z zapisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.2.1 ogłoszenia o zamówieniu pkt 6. ppkt 1),
wymagał złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy,
zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego - http://www.bip.mon.gov.pl/298.html);
Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, że na dzień
składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.2.1 ogłoszenia
o zamówieniu pkt 3) Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Powyższe potwierdzone zostało we
wzorze oświadczenia jakie Wykonawca powinien złożyć - Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego - http://www.bip.mon.gov.pl/298.html).
W związku z powyższym Wykonawca nie złożył ww. oświadczenia potwierdzającego spełnienie
warunku na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia
oraz z zapisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.2.1 ogłoszenia o zamówieniu pkt 6. ppkt 2),
w przypadku osób fizycznych, wymagał złożenia oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, zgodnie
ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego - http://www.bip.mon.gov.pl/298.html).
Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, że na dzień
składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.2.1 ogłoszenia
o zamówieniu pkt 3) Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Powyższe potwierdzone zostało we
wzorze oświadczenia jakie Wykonawca powinien złożyć - Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego - http://www.bip.mon.gov.pl/298.html).
W związku z powyższym Wykonawca nie złożył ww. oświadczenia potwierdzającego spełnienie
warunku na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający, zgodnie
z art. 50 ust. 1 ustawy oraz zapisem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.2.1 ogłoszenia
o zamówieniu pkt 5. ppkt 1) wymagał złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
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w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1) – 4) ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego http://www.bip.mon.gov.pl/298.html).
Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, że na dzień
składania ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.2.1 ogłoszenia
o zamówieniu pkt 3) Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 i brak podstaw
do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Powyższe
potwierdzone zostało we wzorze oświadczenia jakie Wykonawca powinien złożyć - Załącznik nr 1 do
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego http://www.bip.mon.gov.pl/298.html);
W związku z powyższym Wykonawca nie złożył ww. oświadczenia potwierdzającego spełnienie
warunku na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający działając w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, pismem z dnia
11 grudnia 2012 r., nr wych. 7660/DA, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego
spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu, w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił ww. dokumentów.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławcze, zwanej dalej KIO, Wykonawca,
w odpowiedzi na wezwanie skierowane do niego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, jest zobowiązany w zawitym
terminie uzupełnić żądane dokumenty. Potwierdza to wyrok z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 688/11.
Ponadto, zgodnie z orzecznictwem, procedura przewidziana w art. 26 ust. 3 ustawy, zezwala
na jednokrotne wzywanie Wykonawcy do uzupełniania tego samego dokumentu i w jednokrotnie
wyznaczonym terminie – wyrok z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 319/08.
W związku z powyższym, działając w trybie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy, Zamawiający
wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, który nie wykazał spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
unieważnić przedmiotowe postępowanie.
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu przez Wykonawcę: Mariusz Krzysztof Popenda ZBAR PHU MARIUSZ POPENDA,
ul. Krakowska 60, 94-214 Łódź. Wykonawca ten został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy, gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Mając na uwadze powyższe w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu.
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