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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 2017, poz.
1579) wskazuje uprawnienie zamawiającego do dokonania podziału zamówienia na
części. W takiej sytuacji zamawiający może w odniesieniu do części, odrębnie prowadzić
procedury, lub w ramach danej procedury prowadzić postępowanie na przedmiot
zamówienia podzielony na zadania.
O ile badanie przesłanek z art. 24 Pzp będzie, można rzec, jednym badaniem, o tyle w
każdym z zadań odrębnie zamawiający dokonuje badania i oceny ofert, oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu, aż wreszcie wyboru oferty.
Zdarza się często, że poszczególne zadania niejako nie idą podobnym tokiem – tzn.
zamówienie w jednym z

zadań

już może zostać unieważnione (brak

ofert

niepodlegających odrzuceniu), podczas gdy w kolejnych trwa wyjaśnianie treści złożonych
dokumentów. Poniżej wykluczenie wykonawcy i unieważnienie postępowania właśnie w
jednym z zadań.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: dostawa ….
sygnatura postępowania: …………….
BZP nr …………….. data zamieszczenia: ……….

Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i unieważnieniu postępowaniu w zadaniu
1
(…), działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę
………., niniejszym pismem na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień
publicznych zawiadamia:
I. O wykluczeniu wykonawcy .. w zadaniu 1.
Zamawiający na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych,
wykluczył Wykonawcę: ….
jako Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę
Wykonawcy uznaje się za odrzuconą, zgodnie z treścią art. 24 ust 4 Pzp.

Uzasadnienie:
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udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu. Warunki te, na podstawie art. 22 ust 1b, Zamawiający wskazał w pkt 5.2.
jako warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Pkt 5.2. SIWZ wskazuje, iż warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej
„Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, (...) należycie wykonał dostawy odpowiednio do
zadania:
Zadanie 1: Dostawy ……………………….”
Zamawiający w treści SIWZ, w rozdziale V. wskazał, iż o

Zgodnie z treścią Rozdziału VI SIWZ, na potwierdzenie spełnienia ww. warunku
wykonawca przedkłada na wezwanie w trybie art. 26 ust 2 Wykaz wykonanych dostaw
oraz dowody ich należytego wykonania.
Jak wskazuje SIWZ, wymaganym doświadczenie w tym zadaniu była dostawa …………………
na kwotę ……………. zł i informacje takie winny zostać wskazane w wykazie.
Wykonawca …………… ubiegający się o udzielenie zamówienia w zadaniu 1, w odpowiedzi
na wezwanie kierowane w trybie art. 26 ust 2 Pzp, nie przedłożył wykazu potwierdzającego
legitymowanie się przez wykonawcę wymaganym doświadczeniem. Wykaz wskazywał
dostawy …., a nie dostawy … wymagane treścią SIWZ. W tym stanie rzeczy Zamawiający w
trybie art. 26 ust 3 Pzp

wezwał Wykonawcę ……

do przedłożenia dokumentów

potwierdzających spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej w postaci
zrealizowania dostaw … .
W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, Wykonawca … nie przedłożył wymaganych
dokumentów, natomiast złożył wyjaśnienia wskazujące, iż nie legitymuje się wymaganym
doświadczeniem. Zgodnie z wyjaśnieniami, Wykonawca opatrznie odniósł zdanie
"odpowiednio do zadania" jako podstawę legitymowania się doświadczeniem w realizacji
zamówień o zakresie szerszym niż dostawa …. . W tym stanie rzeczy Zamawiający nie
może uznać jakoby Wykonawca potwierdził spełnienie warunku udziału w postaci
legitymowania się dostawą …………… na kwotę ……….. PLN brutto, co skutkuje
wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp jako wykonawcy, który
nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
II. Unieważnieniu postępowania w zadaniu 1
Zamawiający niniejszym pismem informuje, iż na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp
unieważnia niniejsze postępowanie w zadaniu 1 jako postępowanie, w którym nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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