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URZĄD GMINY FILIPÓW 
    16-424 FILIPÓW 
      ul. Garbaska 2 
      woj.  Podlaskie 

Filipów, 08 listopada 2011r.  
GKI.042.2.14.2011 

 

Wszyscy wykonawcy  

Strona internetowa zamawiającego  

Tablica ogłoszeń  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Filipów”  

 
1) Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną  przez   Przedsiębiorstwo Obsługi 

Inwestycji SAN-SYSTEM Karol Brodowski, ul. Składowa 3a/23, 19-400 Olecko. 

Cena wybranej oferty 2.278.840,00 złotych brutto. 

2) W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, którzy uzyskali niżej wymienioną liczbę 
punktów.  

 
Lp. Nazwa wykonawcy Adres Cena  Punkty  

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Wodnego  ,,HYDROS’’ 

Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J. 
 

15-950 Białystok 
ul. Dąbrowskiego 28 

2.964.300,00  Nie 
podlega 
ocenie 

2. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji 
SAN-SYSTEM Karol Brodowski 

 

19-400 Olecko 
ul. Składowa 3a/23 

2.278.840,00  
100 

3. ,,ECOKUBE’’ Sp. z o.o. 
Technologie Ochrony Środowiska 

 

 
90-527 Łódź 

ul. Wólczańska 128/134 

3.040.510,80  Nie 
podlega 
ocenie 

4. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjno – Hydrotechnicznych 

,,WODKAN’’ Sp. z o.o. 
 

 
61-244 Poznań 

ul. Zodiakowa 15 

2.509.569,00  Nie 
podlega 
ocenie 

 

5. ,,NORMATYW’’ 
Piotr Raczyński 

 

08-110 Siedlce 
ul. Okrężna 1A 

2.872.850,00 Nie 
podlega 
ocenie 

6. ,,AWAS – SYSTEMY’’  
Sp. z o.o. 

 

ul. Żegańska 1 
04-713 Warszawa 

2.748.946,00 Nie 
podlega 
ocenie 

 

7. Konsorcjum 
AUGUST IR KO i AQUA -SOFT 

 
 

15-688 Białystok 
ul. Przędzalniana 8 

 

3.031.950,00 Nie 
podlega 
ocenie 

8. MOTA -ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 
 

30-415 Kraków 
ul. Wadowicka 8W 

 

2.572.644,30 Nie 
podlega 
ocenie 

9. PHUP ,,PALWOD’’ Export - Import 
Ryszard Pawlukanis 

 

19-500 Gołdap, 
ul. Suwalska 16 

2.472.792,00 Nie 
podlega 
ocenie 
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10. ,,IKAR SERVICE’’ Eco House Pro 
Krzysztof Jatczak 

 

07-411 Rzekuń , Ławy 
ul. Przemysłowa 1 

2.238 600,00 Nie 
podlega 
ocenie 

11. Zakład Instalacyjno -Remontowo-
Budowlany ,,INTREX’’ 

Stanisław Morusiewicz 
 

19-404 Wieliczki 
ul. Lipowa 2A 

3.198.240,00 
 
 

Nie 
podlega 
ocenie 

12. Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego 

,,KARWOWSKI – LIPA’’ Sp. Jawna 
 

19-500 Gołdap 
ul. Polna 2a 

2.329.620,00 Nie 
podlega 
ocenie 

13. Zakład Murarski Sp. Jawna 
Wincenty Krahel 

Elżbieta Krahel -Rowińska 
 

16-200 Dąbrowa Białostocka 
ul. Słoneczna 9 

1.638.640,25 Nie 
podlega 
ocenie 

14. ,,MULTI-KOM’’ Andrzej Nakielski 07-409 Ostrołęka 
ul. 6-go Września 12 

3.014.900,00 Nie 
podlega 
ocenie 

3) Wykonawcy wykluczeni i oferty odrzucone:  
 
1) Na podstawie art. 24 ust 2 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 

postępowania wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” Tadeusz 

Kulesza, Adam Kulesza Sp. J. gdyż wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. Pismem z dnia 24.10.2011r. wykonawca został wezwany do uzupełnienia 
następującego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 1 mln złotych – punkt 9 podpunkt 4 SIWZ, gdyż 
załączona do oferty polisa nie potwierdza, że ubezpieczenie dotyczy działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia.  

W odpowiedzi z dnia 25.10.2011r. wykonawca przedłożył aneks do polisy nr 903000887854, 
wystawiony w dniu 25.10.2011r. a więc po upływie terminu składania ofert. Oznacza to, że na 
dzień składania ofert warunek nie był spełniony.  

Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

Niezależnie od powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych jako nieodpowiadająca treści SIWZ w zakresie konieczności 
spełniania przez producenta oczyszczalni wymagań standardów zarządzania środowiskowego wg 
normy ISO 14001/PN-EN ISO 14001 lub równoważnej np. EMAS. 
Pismem z dnia 17.10.2011 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w 
przedmiocie spełniania przez producenta proponowanych oczyszczalni wskazanych w ofercie, 
wymogów standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO 14001 lub 
równoważnej np. EMAS - punkt 2.2 programu funkcjonalno – użytkowego /załącznik do siwz/.   

Przedłożone przez wykonawcę w dniu 17.10.2011 r. oświadczenie, że producent oferowanych 
oczyszczalni ma wdrożony system zarządzania i kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami nie potwierdza, że producent proponowanych oczyszczalni ścieków 
wskazanych w ofercie spełnia wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 
14001/PN-EN ISO 14001 lub równoważnej np. EMAS. 
 

2) Na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca 
ofertę wykonawcy ECOKUBE Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi. Pismem z dnia 19.10.2011r. 
wykonawca został wezwany do złożenia następującego wyjaśnienia:   
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1. Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym pkt. 2.2. Oczyszczalnie ścieków: 
”Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ zaprojektowano zgodne z normą PN-EN 
12566-3+A1:2009, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania 
środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS. 
Niezależnie od ww. wymogu wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą 
spełniać obowiązujące w Polsce przepisy i normy”. Czy oferent spełnia w/w wymagania oraz 
czy producent urządzeń przedłożonych w ofercie spełnia wymogi standardów zarządzania 
środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS ? 

Wykonawca pomimo wezwania do złożenia wyjaśnień w przedmiocie spełniania przez 
producenta proponowanych oczyszczalni wskazanych w ofercie, wymogów standardów 
zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO 14001 lub równoważnej np. EMAS 
- nie złożył takich wyjaśnień i nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnianie tych 
wymogów. Ponieważ oferta w tym zakresie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia musi zostać odrzucona.  
  

3) Na podstawie art. 24 ust 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 
postępowania wykonawcę Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – 

Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, gdyż wykonawca nie zgodził się 
na przedłużenie okresu związania ofertą. W dniu 20.10.2011 r. do Wykonawcy zostało wysłane 
wezwanie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu 
ważności wadium o okres kolejnych 30 dni tj. do dnia 25.11.2011 r. Wykonawca w ustalonym 
terminie nie odpowiedział na pismo i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

4) Na podstawie art. 24 ust 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 
postępowania wykonawcę NORMATYW  Piotr Raczyński  z siedzibą w Siedlcach, gdyż 
wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. W dniu 20.10.2011 r. do 
Wykonawcy zostało wysłane wezwanie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium o okres kolejnych 30 dni tj. do dnia 25.11.2011 r. 
Wykonawca w ustalonym terminie nie odpowiedział na pismo i nie wniósł wadium na 
przedłużony okres związania ofertą.  
Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

Niezależnie od powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w związku z art. 9 ust 2 ustawy - postępowanie o udzielenie 
zamówienia prowadzi się w języku polskim. Pismem z dnia 17.10.2011 r. zamawiający wezwał 
wykonawcę do złożenia następujących wyjaśnień:  
1. W załączonej deklaracji zgodności uzyskiwana redukcja podana jest w %. Natomiast w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym rozdział 2.2.1 podane były wymagane stężenia 
poszczególnych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w mg/dm3. 

2. Brak informacji na temat przepustowości i obciążenia ładunkiem. 

3. Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym pkt. 2.2. Oczyszczalnie ścieków: ”Wymaga 
się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ zaprojektowano zgodne z normą PN-EN 12566-
3+A1:2009, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg 
normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS. Niezależnie od ww. wymogu 
wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać obowiązujące 
w Polsce przepisy i normy”. Czy oferent spełnia w/w wymagania oraz czy producent urządzeń 
przedłożonych w ofercie spełnia wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 
14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS ? 



4 
 

W odpowiedzi z dnia 20.10.2011 r. wykonawca przedłożył między innymi: certyfikat ISO 
14001:2004, certyfikat ISO 9001:2008  - w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski oraz 
raport ze wstępnego badania typu wyrobu – tłumaczenie raportu ze wstępnego badania typu 
wyrobu sporządzone zostało 15.10.2011 r. tj. po dniu wyznaczonego terminu składania ofert.  

Wykonawca podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu nie później 
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 

5) Na podstawie art. 24 ust 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 
postępowania wykonawcę AWAS SYSTEMY Sp. z o. o., gdyż wykonawca nie zgodził się na 
przedłużenie okresu związania ofertą. W dniu 20.10.2011 r. do Wykonawcy zostało wysłane 
wezwanie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu 
ważności wadium o okres kolejnych 30 dni tj. do dnia 25.11.2011 r. Wykonawca w ustalonym 
terminie nie odpowiedział na pismo i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

Niezależnie od powyższego oferta wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1                
pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako nieodpowiadająca treści SIWZ.  
Pismem z dnia 10.10.2011 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do następującego wyjaśnienia 
dokumentów: 
1. Załączone do deklaracji zgodności wyniki badań wskazują, że oczyszczalnia nie spełnia 

wymogów w zakresie stężeń azotu i fosforu – są wyższe niż wymagane w Programie 
Funkcjonalno -Użytkowym. Przepustowość najmniejszej oczyszczalni jest za duża bo wynosi 
0,60 m3/d, a wymagana najmniejsza to 0,32 m3/d.  (prosimy o wyjaśnienie). 

Pismem z dnia 12.10.2011 r. wykonawca przedłożył wyjaśnienie wraz z pismem producenta – 
Firmy Euro - Plast dotyczącym poprawnego działania urządzenia - w formie kopii stwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, co wynika z 
KRS przedłożonego w ofercie na stronach 5-8.  Do pisma nie zostało dołączone stosowne 
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione - pkt. 15 podpunkt 4 SIWZ.  

Z uwagi na to, iż wykonawca nie odpowiedział na pismo dotyczące przedłużenia terminu 
związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą Zamawiający nie miał 
możliwości wezwania do uzupełnienia w/w pełnomocnictwa. 
  

6) Na podstawie art. 24 ust 2 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 
postępowania wykonawcę Konsorcjum AUGUST JR KO i AQUA - SOFT s. c. gdyż wykonawca nie 
potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Pismem z dnia 10.10.2011r. 
wykonawca został wezwany do uzupełnienia następujących dokumentów:  
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (w 

ofercie brak jest oświadczeń w stosunku do osób fizycznych ), 
2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę minimum 1000 000 zł. brutto. (z przedłożonej 

polisy Nr 7625302 nie wynika, iż jest opłacona; polisa Nr 6779154 jest niekompletna, brak 

informacji potwierdzającej, że jest opłacona). 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia tj. członkowie konsorcjum 

powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
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spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 i 10 SIWZ (we wspólnej 

ofercie brak dokumentów dotyczących członka konsorcjum firmy UAB AUGUST IR KO ). 

4. W załączonej deklaracji zgodności uzyskiwana redukcja podana jest w %, natomiast w 
Programie Funkcjonalno - Użytkowym rozdział 2.2.1 podane były wymagane stężenia 
poszczególnych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w mg/dm3. W deklaracji zgodności  
nic nie ma na temat przepustowości oczyszczalni i wielkości ładunków. (prosimy o 

wyjaśnienie). 
5. Zgodnie z pkt. 15.7 SIWZ oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku 

polskim (brak tłumaczenia na język polski dokumentów wystawionych przez notyfikowane 

przez Komisję Europejską laboratorium). 

Wykonawca w ustalonym terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów. Pismem z dnia 
27.10.2011 r. członek konsorcjum firma Aqua –Soft s. c. poinformowała: „dokumentów 
potrzebnych do wyjaśnienia i uzupełnienia nie otrzymano od współuczestnika August Ir Ko i w 
związku z tym firma Aqua – Soft s. c. nie miała możliwości w przewidzianym terminie jej 
dostarczenia i wyjaśnienia”.   

Oferta wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7) Na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca 
ofertę wykonawcy MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S. A. z siedzibą w Krakowie jako  
nieodpowiadająca treści SIWZ w zakresie konieczności spełniania przez producenta oczyszczalni 
wymagań standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub 
równoważnej np. EMAS. 
Pismem z dnia 27.10.2011r. wykonawca został wezwany do złożenia między innymi 
następującego wyjaśnienia:   
1. Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym pkt. 2.2. Oczyszczalnie ścieków: 

”Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ zaprojektowano zgodne z normą PN-EN 
12566-3+A1:2009, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania 
środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS. 
Niezależnie od ww. wymogu wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków 
muszą spełniać obowiązujące w Polsce przepisy i normy”. Czy oferent spełnia w/w 
wymagania oraz czy producent urządzeń przedłożonych w ofercie spełnia wymogi 
standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub 
równoważnej np. EMAS ? 

Załączone do uzupełnienia oferty z dnia 28.10.2011 r. zaświadczenie z dnia 12 września 2011 r. 
wystawione przez ADEES Firma Konsultingowa 41-800 Zabrze ul. Anieli Krzywoń 12/12 nie 

potwierdza, że AQUATECH Sp. z o. o. 18-400 Łomża ul. Poznańska 148A jako producent 
przydomowej oczyszczalni ścieków BIOTIC, spełnia wymagania standardów zarządzania 
środowiskowego np. ISO 14001/ PN – EN ISO 14001 lub równoważnej np. EMAS. Zaświadczenie 
to potwierdza jedynie, że wdrożono system wg wytycznych norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz               
PN-EN 14001:2005 i usankcjonowano w dniu 9 czerwca 2011 r. – punkt 2.2 programu 
funkcjonalno użytkowego załącznik do SIWZ. Jedynym dokumentem potwierdzającym spełnianie 
wymagań standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub 
równoważnej np. EMAS jest certyfikat wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.  

8) Na podstawie art. 24 ust 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 
postępowania wykonawcę PALWOD PHUP Ryszard Pawlukanis z siedzibą w Gołdapi, gdyż 
wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

Pismem z dnia 20.10.2011 r. do Wykonawcy zostało wysłane wezwanie o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium o okres kolejnych 
30 dni tj. do dnia 25.11.2011 r. Wykonawca w ustalonym terminie nie odpowiedział na pismo i 
nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
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Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Niezależnie od powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 punkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w związku z art. 9 ust 2 ustawy - postępowanie o udzielenie 
zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
Pismem z dnia 10.10.2011 r. wykonawca został wezwany do uzupełnienia między innymi 
następującego dokumentu: certyfikatu wystawionego przez laboratorium notyfikowane przez 
Komisję Europejską potwierdzającego zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 
12566-3+A1:2009.  
W odpowiedzi z dnia 12.10.2011 r. wykonawca przedłożył raport z testu wystawiony przez 
laboratorium notyfikowane przez KE w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski, co jest 
niezgodne z pkt. 15 podpunkt 7 SIWZ - oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w 
języku polskim.  
 

9) Na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 
postępowania wykonawcę IKAR SERVICE Eco House Pro Krzysztof Jatczak 07-411 Rzekuń, Ławy          

ul. Przemysłowa 1, z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  w 
zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz 
znajdowania się w sytuacji ekonomicznej niezbędnej do wykonania zamówienia.  

Pismem z dnia 24.10.2011r. wykonawca został wezwany do wyjaśnienia i uzupełnienia oferty 
między innymi o następujące dokumenty:  
1. Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym pkt. 2.2. Oczyszczalnie ścieków: ”Wymaga 

się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ zaprojektowano zgodne z normą PN-EN 12566-
3+A1:2009, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego 
wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS. Niezależnie od ww. 
wymogu wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać 
obowiązujące w Polsce przepisy i normy”. Czy producent urządzeń przedłożonych w ofercie 
spełnia wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN 
ISO14001 lub równoważnej np. EMAS ? 

2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę minimum 1000 000 zł. brutto, gdyż 
przedłożona w ofercie polisa nie potwierdza, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. 

3. Proszę wskazać w jakim zakresie firma udostępniająca swoją wiedzę i doświadczenie będzie 
uczestniczyła w wykonaniu części zamówienia – dotyczy zobowiązania w zakresie 
udostępnienia wiedzy i doświadczenia str. 10 oferty 

W odpowiedzi z dnia 25.10.2011r. wykonawca przedłożył: 
1. Zaświadczenie z dnia 12 września 2011r. wystawione przez ADEES Firma Konsultingowa 41-

800 Zabrze ul. Anieli Krzywoń 12/12 nie potwierdza, że AQUATECH Sp. z o. o. 18-400 Łomża 
ul. Poznańska 148A jako producent przydomowej oczyszczalni ścieków BIOTIC, spełnia 
wymagania standardów zarządzania środowiskowego np. ISO 14001/ PN – EN ISO 14001 lub 
równoważnej np. EMAS. Zaświadczenie to potwierdza jedynie, że wdrożono system wg 
wytycznych norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 14001:2005 i usankcjonowano w dniu               
9 czerwca 2011r. – punkt 2.2 programu funkcjonalno użytkowego /załącznik do SIWZ/. 
Jedynym dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań standardów zarządzania 
środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS jest 
certyfikat wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.  

2. Oświadczenie wystawione w dniu 20 października 2011 r. ERGO HESTIA SA Oddział w 
Ostrołęce informujące, że polisa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub 
użytkowania mienia (nr polisy 903000708328 z dnia 5.04.2011 r. z rozszerzeniem o aneks nr 
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803000102131 z dnia 22.09.2011r.) dotyczy całej działalności prowadzonej przez klienta IKAR 
SERVICE ECOHOUSEPRO Krzysztof Jatczak oraz, że składka ubezpieczeniowa została opłacona 
w całości - z uwagi na datę wystawienia nie potwierdza spełniania warunków udziału w 
postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – art. 26 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Zobowiązanie z dnia 25.10.2011 r. wystawione przez EKOBUD Wojciech Babiński 18-400 
Łomża ul. Poznańska 19 w przedmiocie zakresu prac jakie EKOBUD wykona w ramach 
realizowanej inwestycji nie potwierdza spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i 
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia z uwagi na datę wystawienia tj. nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zobowiązanie winno zostać złożone w oryginale bądź notarialnie 
poświadczonej kopii – zgodnie z pkt. 10 podpunkt 4 wers 10-20 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

Niezależnie od powyższego oferta wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 
punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako nieodpowiadająca treści SIWZ w zakresie 
konieczności spełniania przez producenta oczyszczalni wymagań standardów zarządzania 
środowiskowego np. ISO 14001/ PN – EN ISO 14001 lub równoważnej np. EMAS.  

Dalsze wzywanie przez zamawiającego do kolejnego uzupełnienia tych samych dokumentów 
byłoby naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy, który dopuszcza jednorazowe wezwanie bez 
możliwości kolejnych wezwań w sprawie tych samych dokumentów.  
 

10) Na podstawie art. 24 ust 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 
postępowania wykonawcę INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław 

Morusiewicz z siedzibą w Wieliczkach, gdyż wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu 
związania ofertą. 
Pismem z dnia 20.10.2011 r. do Wykonawcy zostało wysłane wezwanie o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium o okres kolejnych 
30 dni tj. do dnia 25.11.2011 r. Wykonawca w ustalonym terminie nie odpowiedział na pismo i 
nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Niezależnie od powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 punkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w związku z art. 9 ust 2 ustawy - postępowanie o udzielenie 
zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
Pismem z dnia 07.10.2011 r. wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentu 
potwierdzającego, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia między innymi następującego 
dokumentu: certyfikatu wystawionego przez laboratorium notyfikowane przez Komisję 
Europejską potwierdzającego zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-
3+A1:2009.  
W odpowiedzi z dnia 10.10.2011 r. wykonawca przedłożył protokół wystawiony przez 
laboratorium notyfikowane przez KE w języku czeskim, bez tłumaczenia na język polski, co jest 
niezgodne z pkt. 15 podpunkt 7 SIWZ: oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w 
języku polskim.  

11) Na podstawie art. 24 ust 2 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 
postępowania wykonawcę KARWOWSKI –LIPA Sp. J.  z siedzibą w Gołdapi, gdyż wykonawca nie 
wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.  
W przedmiotowym postępowaniu okres związania ofertą wynosi 30 dni (pkt. 18 SIWZ;                  
pkt. IV.4.5 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.09.2011 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 
12.09.2011 r. dotyczące zmiany terminu składania ofert do dnia 27.09.2011 r., modyfikacja SIWZ 
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z dnia 12.09.2011 r. dotycząca zmiany terminu składania ofert do dnia 27.09.2011 r.). Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu ostatecznego terminu składania ofert                   
tj. 27.09.2011 r., zatem wadium winno być wniesione na okres od 27.09.2011 r. do dnia 
26.10.2011 r. W związku z powyższym wykonawca winien wnieść wadium w jednej z form 
przewidzianych w ustawie na cały ten okres.  

Wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jednak okres ważności 
wniesionego wadium nie odpowiada terminowi związania ofertą. Wykonawca wniósł wadium na 
 okres krótszy niż wskazany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W gwarancji ubezpieczeniowej 
wskazano okres jej ważności od dnia 26.09.2011 do 25.10.2011 r. Prawo zamówień publicznych 
nie umożliwia poprawy ani uzupełnienia błędnej gwarancji po terminie składania ofert.  

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

12) Na podstawie art. 24 ust 2 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z 
postępowania wykonawcę Zakład Murarski Spółka Jawna Wincenty Krahel i Elżbieta Krahel z 

siedziba w Dąbrowie Białostockiej, gdyż wykonawca nie potwierdził spełniania warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej niezbędnej do 
wykonania zamówienia.  
Pismem z dnia 10.10.2011 r. wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentu 
potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwał 
wykonawcę do uzupełnienia między innymi następującego dokumentu: opłaconej polisy, a w 
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, co najmniej na kwotę 1 mln złotych – punkt 9 podpunkt 4 SIWZ, gdyż załączona do 
oferty polisa potwierdza, że wykonawca jest ubezpieczony tylko na kwotę 500.000 zł. Ponadto 
polisa nie potwierdza, że ubezpieczenie dotyczy działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia.  

W odpowiedzi z dnia 14.10.2011r. wykonawca przedłożył aneks do polisy nr 0045407 
(przedłożonej wcześniej w ofercie str. 43) zwiększający sumę gwarancyjną w ubezpieczeniu OC 
działalności do kwoty 1.000.000 zł, bez widocznej daty wystawienia aneksu. Przedłożony 
dokument nie wskazuje, że ubezpieczenie dotyczy działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia oraz, że aneks do polisy nr 0045407 został opłacony. Na aneksie 
widnieje między innymi zapis: „pobiera się dodatkową składkę w wysokości 1.200,00 zł. płatną 
przelewem do dnia 19.10.2011 r.” 
Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

Niezależnie od powyższego oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1                    
pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 90 ust 3 ustawy.  
Tym samym pismem z dnia 10.10.2011 r.  Zamawiający zwrócił się do wykonawcy do udzielenia 
wyjaśnień w sprawie elementów złożonej oferty mającej wpływ na wysokość ceny. W odpowiedzi 
z dnia 14.10.2011 r. wykonawca wyjaśnił, że złożył ofertę z najkorzystniejszą ceną 
zaproponowaną przez jego dostawców i producentów, a zmuszony jest stosować najniższe ceny 
aby nie zwalniać pracowników w zakładzie.  
Cena podana przez wykonawcę jest znacząca niższa od ofert innych wykonawców. Złożenie 
oferty, której wykonanie nie przynosi zysku i pozwalać ma tylko na pokrycie kosztów jest ofertą 
naruszającą uczciwe zasady postępowania. Wykonawca przyznaje, że złożył ofertę z niską ceną, 
żeby utrzymać zatrudnienie w prowadzonym przedsiębiorstwie. Wykonawca składając 
wyjaśnienie odnoszące się do ceny oferty, powinien wskazać, co spowodowało możliwość 
obniżenia ceny, ale również w jakim stopniu dzięki wskazanym czynnikom cena została obniżona. 
Wielkość redukcji ceny może bowiem wynikać wyłącznie z czynników, które zostaną przez niego 
przedstawione. Oceniając wyjaśnienia Zamawiający może uznać za właściwy taki sposób 
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ukształtowania ceny, który wynika z powodów o obiektywnym charakterze. Wykonawca 
wprawdzie  twierdzi, że wybrał ceny najkorzystniejsze od dostawców i producentów ale nie 
wykazuje, iż ma jakieś nadzwyczajne upusty lub rabaty. Takie tłumaczenie w niczym nie wyjaśnia 
nadzwyczajnie niskiej ceny złożonej oferty.  
Natomiast twierdzenie, że niska cena oferty jest spowodowana koniecznością ochrony 
pracowników wykonawcy przed zwolnieniem jest przyznaniem, że cena oferty jest rażąco niską 
ceną. 

Ponadto oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych jako nieodpowiadająca treści SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia. 
W kosztorysie ofertowym przy wycenie prac dla części oczyszczalni występują roboty, które nie są 
objęte przedmiotem zamówienia, takie jak sadzenie trzciny, wierzby i pałki wodnej oraz ułożenie 
desek na podłożu z kory i  złoża filtracyjne z kory. Jeżeli są to pozycje zastępcze dla wykonania np.  
studni chłonnych lub drenażu rozsączającego, to powinny występować przy wycenie wszystkich 
oczyszczalni, a występują tylko przy wycenie robót dla 45 oczyszczalni. Natomiast, jeżeli są to 
pozycje, które wykonawca zamierza wykonać tylko dla tych 45 oczyszczalni, to są one niezgodne z 
SIWZ. Ponadto brak przyłączy elektrycznych do wszystkich oczyszczalni, są tylko przyłącza 
elektryczne do przepompowni ścieków. 
 

13) Na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca 
ofertę wykonawcy MULTI - KOM Andrzej Nakielski z siedzibą w Ostrołęce.   
Pismem z dnia 27.10.2011r. wykonawca został wezwany do złożenia następującego wyjaśnienia:   
1. Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym pkt. 2.2. Oczyszczalnie ścieków: 

”Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ zaprojektowano zgodne z normą PN-EN 
12566-3+A1:2009, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania 
środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS. 
Niezależnie od ww. wymogu wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków 
muszą spełniać obowiązujące w Polsce przepisy i normy”. Czy oferent spełnia w/w 
wymagania oraz czy producent urządzeń przedłożonych w ofercie spełnia wymogi 
standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub 
równoważnej np. EMAS ? 

Wykonawca w odpowiedzi z dnia 31.10.2011 r. między innymi oświadczył, że producent urządzeń 
firma Sotralenz Sp. z o.o. nie posiada systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 
14001/PN-EN ISO 14001 lub równoważnej np. EMAS. Ponieważ oferta w tym zakresie nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi zostać odrzucona.    

Obecne zastrzeżenia wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są 
spóźnione i nie uzasadnione.  
 
 

Jednocześnie informuję, że podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nastąpi 
zgodnie z art.  94 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.  

 

 

 WÓJT 

/-/ SYLWESTER  KONCEWICZ 


