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Warszawa, 14 grudnia 2020 r.

Prezes
Krajowej Izby Odwoławczej
02 - 676 Warszawa, ul. Postępu 17 a

Odwołujący - ►

i.r
z siedzi)

2

.cner

reprezentowani przez:

.u

Zamawiający:
Gmina Olsztyn
10 -101 Olsztyn, PI. Jana Pawła II1
Osoba do kontaktów: Iwona Nowacka tel. 89 527 3111 we. 460,
e - mail: przetargi(5>olsztvn.eu

Zamówienie publiczne:
Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie, znak sprawy: ZP.271.1.10.2020.

ODWOŁANIE

W imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia h'"
w

, na mocy

u;

udzielonego pełnomocnictwa (dokument pełnomocnictwa - w załączeniu), na podstawie art.

/

ć

sj

179 ust. 1 Pzp oraz art. 180 ust. 1 Pzp zaskarżam następujące czynności Zamawiającego
podjęte oraz zaniechane w postępowaniu, a polegające na:
I.

____.1--------------

i' C l < 114 CA

II.

szawie,

jra Sp. z .

ill..

Tr'

" #'f'5rty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
,i.ai S. A. w Warszawie oraz

...vA l\f

S. A. w Warszawie jako najkorzystniejszej;
zaniechaniu wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegaiacvch się o udzielenie

zamówienia P

z o. o. w
. ..

• *'->7

S. A. w

ru....... ....

e z postępowania w konsekwencji odrzucenia

oferty ww.
III.

zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.;

Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego zarzucam:
1) naruszenie art. 24 ust. 12 i art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp i 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust.
1 i ust. 3 Pzp, wyrażające się w zaniechaniu wykluczenia wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Pu ■>-War:

,wj

postępowania pomimo, <
przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał w stopniu istotnym wcześniejszych
umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych z zamawiającymi, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania wielu umów, a co
najmniej tych wskazanych w uzasadnieniu,
ewentualnie
naruszenie art. 24 ust. 9 Pzp w zw. z art 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp wyrażające się w uznaniu
za

wystarczające

do

wykazania

rzetelności

treści

oświadczeń

i

dowodów

przedstawionych przez Konsorcjum Polim-*x .
i

ist ' j.

w .

. A. w postępowaniu, pomimo

że oświadczenia te i dowody ilustrują niepełny stan faktyczny i ograniczają się jedynie
do pisemnych stanowisk jednej strony sporu (bez dokumentów źródłowych
opisujących łączący strony stosunek prawny i bez wykazania stanowiska drugiej strony,
w tym pismami o odstąpieniu niewątpliwie znajdującymi się w posiadaniu Konsorcjum)
i jako takie nie stanowią wyczerpującego, rzetelnego i prawdziwego wyjaśnienia stanu
faktycznego sporu;
ewentualnie

Strona 2 z 36

naruszenie art. art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp wyrażające się w zaniechaniu wystąpienia do
Inwestorów - zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 w celu
zweryfikowania stanu faktycznego przedstawionego przez Konsorcjum, pomimo, że
dokumentacja złożona na wezwanie przez Konsorcjum jest niekompletna i nie wyjaśnia
wszechstronnie stanu faktycznego sporu;
2)

naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp wyrażające się
w zaniechaniu wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Pc

Zo

- -4.-.

-in Pnli’-

A. z postępowania pomimo, że w wyniku
zamierzonego działania albo co najmniej rażącego niedbalstwa i lekkomyślności
wybrane Konsorcjum wprowadziło Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu:
• w Załączniku nr 1 do oferty oraz w Wykazie osób informacji dotyczących
pozacenowych kryteriów osobowych oceny ofert oraz wymaganej kadry w zakresie:
a) doświadczenia Pap=>

—1 -

jza zdobytego przy zadaniu „Budowa drogi

gminnej ul. Stary Tor w Łomiankach na ode. od Brukowej do ul. Pancerz", które to
zadanie miało rzekomo polegać na budowie drogi o długości 600 m
b) doświadczenia Pana Jarosława Moroza zdobytego przy zadaniu „Budowa ulicy
Janczewskiej w Słominie, które to zadanie miało rzekomo być na zurbanizowanych
terenach miejskich;
c) doświadczenia Pana

v

zdobytego przy zadaniu „Przebudowa

drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin, które to zadanie
rzekomo miało być na zurbanizowanych terenach miejskich;
d) doświadczenia Pana

* <i i

:uka zdobytego przy. zadaniu „Modernizacja

ciągów komunikacyjnych wzdłuż ulicy Sienkiewicza (na odcinku od ul. Piłsudskiego
do ul. Piastowskiej) i modernizacja Pasażu Rudowskiego (na odcinku od ul.
Sienkiewicza do Al. 3-go Maja - Etap 1 „Modernizacja Pasażu Rudowskiego"
realizowanych w ramach „Modernizacja ul. Sienkiewicza i Pasażu Rudowskiego w
Piotrkowie Trybunalskim", które to zadanie miało rzekomo polegać na budowie
drogi o długości 600 m oraz przy którym ww. miał pełnić funkcję kierownika
budowy nieprzerwanie przez cały okres realizacji zadania we wskazanych przez
Wykonawcę okresach;
e) doświadczenia F

ika zdobytego przy zadaniu „Modernizacja ul.

Rosoła na odcinku ul. Belgradzka - Jeżewskiego", które to zadanie rzekomo miało
polegać na budowie drogi;
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f)

doświadczenia Pana

Ituiuiu
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zdobytego przy zadaniu „Przebudowa ul.

Cynamonowej w Warszawie etap I i II", które to zadanie rzekomo miało polegać na
budowie drogi;
g) doświadczenia Pa

:o zdobytego przy zadaniu „Przebudowa

ulicy Chrobrego w Świętochłowicach", które to zadanie rzekomo miało być na
zurbanizowanych terenach miejskich;
3) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. z art. 7 ust. 1 i ust 3 Pzp wyrażające
się w zaniechaniu wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

- \A*
r’

\

.• iw

Ol Q4
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-
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• oriimCA

iviosto Lal S. A. w

A. z postępowania pomimo, że nie wykazali spełnienie

warunków udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziel V ust. 2 pkt 2 d w zakresie
doświadczenia kadry, tj. dysponowania 1 osobą, która będzie pełnić odrębną funkcję
Kierownika robót drogowych w zakresie torowisk posiadającą: doświadczenie
zawodowe przy realizacji trzech zakończonych zadań, zdobyte nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujących
budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego o długości co najmniej 500 m
pojedynczego toru, każde zadanie, na stanowisku/ stanowiskach: kierownika budowy
lub kierownika robót, w związku z tym, że wskazane w przypadku
-ania nr 48 i 52 „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul.
Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej" oraz
„Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac
Krakowski, Wiktora Brysza i Wolności" nie polegały jak sama nazwa wskazuje na
budowie/przebudowie torowiska tramwajowego i tych wątpliwości wykonawca nie
usnął w odpowiedzi na wyzwanie Zamawiającego do wyjaśnień;
4) naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art 7 ust 3 Pzp, poprzez dokonanie wyboru jako
najkorzystniejszej oferty Konsorcjum podlegającego zaniechanie wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp i 24 ust. 1 pkt 16 i pkt 17 Pzp, która to oferta winna
być odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp, podczas gdy najkorzystniejszą ofertą w
postępowaniu jest oferta Odwołującego

Wskazując na powyższe, wnoszę o:
1)

uwzględnienie odwołania;

2)

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
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3)

wykluczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
.

.tTuktura

4.

D

ie

.. w V

%ir>

„.-„..ie z postępowania i odrzucenie oferty;

L_

oraz

1*

4)

nakazanie powtórnej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,

5)

zasądzenie kosztów postępowania zgodnie z rachunkiem, który zostanie

przedstawiony przed zamknięciem rozprawy,
6)

przeprowadzenie dowodu z dokumentacji

postępowania

zamówienia publicznego, w szczególności: SIWZ, Oferty Polimex im.__
o.

S. /«. w w___

5, Pc ......CA

j

c

o

udzielenie
___ p. z o.

Fw' ">. A. w

Warszawie, wezwania z dnia 6.10.2020, wyjaśnień Wykonawcy z dnia 19.10.2020 r.
wraz z załącznikami;
7)

przeprowadzenie dowodu z dokumentów przedstawionych przy odwołaniu

oraz złożonych w toku postępowania odwoławczego na potwierdzenie tego, że
Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o. o. w Warszawie, Polimex Mostostal S.
A. w Warszawie oraz Trakcja PRKiL S. A. w Warszawie podlega wykluczeniu na
wskazanych wyżej podstawach prawnych.

Odwołujący posiada interes, w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp we wniesieniu odwołania. W
wyniku błędnej oceny przez Zamawiającego podstaw wykluczenia wobec V--------'
r

w\

il III 0911 UIMUl a

«J|J.

4.

O.

w.

*»

.

ie i zaniechaniu odrzucenia oferty ww. oferta Odwołującego nie

1
UI

w

została wybrana jako najkorzystniejsza i uplasowała się na 2 miejscu w rankingu ofert.
Odwołujący niezasadnie został pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia. Zaniechania
Zamawiającego pozbawiła więc Odwołującego możliwości uzyskania korzyści płynących z
pozyskania przedmiotowego zamówienia oraz spowodowała szkodę w postaci poniesienia
kosztów udziału w postępowaniu. Wskazane okoliczności uzasadniają twierdzenie, że
Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania, o którym stanowi art. 179 ust. 1 Pzp.
Obowiązująca wykładnia wskazanego artykułu, przyjmuje że niezbędnym do wykazania
interesu w uzyskaniu zamówienia na etapie składania odwołania jest chociażby potencjalna
możliwość uzyskania przez Odwołującego tego konkretnego zamówienia. Uwzględnienie
zarzutu odwołania taką możliwość stworzy.

Pismem z dnia 4 grudnia 2020 r. przesłanym Odwołującemu w tym samym dniu Zamawiający
poinformował Odwołującego o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wartość zamówienia w
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niniejszym postępowaniu jest wyższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp. Odwołujący składa odwołanie w dniu 14 grudnia 2020 r., a zatem w terminie
przewidzianym w art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z
dnia

r.

1 kwietnia 2020

numer ogłoszenia

2020/S 065-154468 pod adresem

httPs://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NQTlCE:154468-2020.

Uzasadnienie

Zamawiający Gmina Olsztyn prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą „Rozbudowa linii
tramwajowych w Olsztynie". Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa linii tramwajowych w
Olsztynie obejmująca całościową budowę infrastruktury tramwajowej zaprojektowanej w
ulicach: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego i Wilczyńskiego do Os. Pieczewo
oraz na Placu Jedności Słowiańskiej przy Wysokiej Bramie, konieczną do uruchomienia i
prawidłowej eksploatacji komunikacji tramwajowej na liniach nr 4 i 5.

W dniu 4 grudnia 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Za
najkorzystniejszą została uznana oferta
.

villi

ica

iviUdlUbim

H. W Waldkowie i/icu.

_______ -I

I I Ul> vj-

* - 7

e, która
.

otrzymała 100 pkt w ramach kryteriów oceny ofert. Na drugim miejscu uplasowała się oferta
Odwołującego z 95,24 pkt.

Pkt 5 ppkt 2 Rozdziału V S1WZ stanowi m. in. , że dodatkowo na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 4
ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: który, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.

W części HI w pkt C JEDZ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
, ..............

'ie wskazał 4 umowy w sprawie zamówienia publicznego, które

został rozwiązane przed czasem:
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Załącznik 1 - umowa nr 50/2017/2018 z dnia 20.01.2017 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w
na „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł

G

autostrady Al Stanisławie", z aneksami nr 1 z dn. 14.07.2017r., nr 2 z dn. 30.10.2017r., nr 3 z
dn. 26.07.2018r.
Odwołującemu jest wiadome, że w tej sprawie zawarto ugodę przed Sądem Rejonowym w
Gdańsku (ugoda w aktach sprawy), lecz ugoda była warunkowa:
„10.

Wnioskodawca zobowiązuje się w ramach Umowy nr 50/2017/2018 zawartej w dniu 20

stycznia 2017 roku wykonać prace projektowe, roboty budowlane, nasadzenia drzew oraz
pozostałe niezbędne prace wymienione w Załączniku nr 3 do Ugody - Zestawienie prac do
wykonania, w terminach w tym załączniku wskazanych.
Łączna wartość tych prac wynosi 1.776.446,80 zł netto.
Wnioskodawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie 1.046.246,80 zł netto,
następująco: 511.046,80 zl netto za prace projektowe oraz 535,200,00 zł netto za roboty
budowlane. Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami Umowy nr 50/2017/2018 zawartej w dniu
20 stycznia 2017 roku.
Koszt wykonania pozostałych prac projektowych o wartości 195.000,00 zł netto, robót
budowlanych o wartości 535.200,00 zł netto, stanowi koszt Wnioskodawcy, który poniesie w
związku ze zgodą Uczestnika Postępowania na cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
nr 50/2017/2018 zawartej w dniu 20 stycznia 2017 roku oraz zgodą na jej rozwiązanie za
porozumieniem stron.
11.

Na prace objęte Załącznikiem nr 3 Wnioskodawca udzieli Uczestnikowi Postępowania

rękojmi i gwarancji na okres 8 lat licząc od dnia odbioru końcowego tych robót na warunkach
uzgodnionych Umową nr 50/2017/2018 zawartą w dniu 20 stycznia 2017 roku. Dokument
gwarancji jakości zostanie wydany Uczestnikowi Postępowania do 7 dni licząc od dnia odbioru
końcowego robót."
W aktach sprawy nie ma żadnego dowodu na to że Ugoda została wykonana należycie,
zatem w tym zakresie mogło dojść do wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co kwalifikuje ten
czyn do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.
Załącznik 2 - umowa nr ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r. z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w ByJ

-

na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od

km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do
km 15+146" z aneksami nr 1/2017 z dn. 17.08.2017r., nr 2/2017 z dn. 06.09.2017r., nr 3/2017 z
dn. 02.10.2017r., nr 4/2017 z dn. 14.11.2017r., nr 5/2017 z dn. 21.11.2017r., nr 6/2017 z dn.
29.11.2017r., nr 7 z dn. 19.03.2018r., nr 8 z dn. 12.04.2018r., nr 9 z dn. 27.06.2018r., nr 10 z
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dn. 30.08.2018r., nr 11 z dn. 07.09.2018r., nr 12 z dn. 12.1Q.2018r., nr 13 z dn. 29.10.2018r., nr
14 z dn. 31.10.2018r., nr 15 z dn. 20.12.2018r., nr 16 z dn. 09.01.2019r., nr 17 z dn.
01.02.2019r., nr 18 z dn. 11.03.2019r„ nr 19 z dn. 26.03.2019r.
Załącznik 3 - umowa nr 170/2016/ZDW z dnia 15.09.2016 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w
ie, dot. „Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW NR 781" (aneks nr 1 z dn.

I

03.10.2016r., nr 2 z dn. 28.12.2016r.; nr 3 z dn. 30.12.2016r., nr 4 z dn. 02.11.2018r., nr 5 z dn.
08.04.2019r., nr 6 z dn. 29.07.2019r.),
Załącznik 4 - umowa nr 234/2016/ZDW z dnia 5.12.2016 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w
'

/u. na „Rozbudowę DW 957 Krowiarki - Nowy Targ, zadanie 1 - opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robót (aneks nr 1 z dn. 30.12.2016r., nr 2 z dn.
29.10.2018r.).

Na chwilę wniesienia odwołania Zamawiający dysponuje wiedzą odnośnie kolejnych trzech
umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostały rozwiązane przed czasem:
1) umowa z dnia 23.10.2017 r. z C_

, (odstąpienie sierpień

2020r.),
2) umowa nr 576/106.WZP/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w
miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10- etap I w systemie
zaprojektuj i wybuduj,
3) umowa nr 745/136.WZP/18 z dnia 17.10.2018 r. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW473
w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Już tylko powyższe dosadnie dowodzi wprowadzenia w błąd Zamawiającego przez
.

. <1, że w dacie złożenia oferty we wszystkich powyższych umowach '

il

— już nienależycie wykonywało kolejne zamówienia publiczne, i zdaniem Odwołującego
przesądza o obowiązku zastosowania art. 26 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. Nadto
samooczyszczenie w tym zakresie jest niewystarczające, o czym w dalszej części odwołania,
co powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art 24 ust.
12 i art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp i 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp.

W dniu 6.10.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyczerpującego wyjaśnienia
dotyczącego stanu faktycznego oraz przyczyn rozwiązania umów realizowanych przez członka
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e wykazanych w JEDZ oraz dodatkowo umowy zawartej z
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GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz do złożenia dowodów potwierdzających, że przyczyny
rozwiązania wymienionych umów nie leżały po stronie członka Konsorcjum.

I.

Zarzut naruszenie art. 24 ust. 5 pkt 4 i art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp

i złożyło wyjaśnienia w sprawach niewykonanych

W dniu 19 października 2020 r. i

umów. Odniosło się do każdej z umów, w sposób niejasny opisując sam przebieg realizacji
kontraktów, nie mówiąc o rzeczywistych powodach ich niewykonania. Do złożonych wyjaśnień
załączyło rzekome dowody należytego wykonania ze strony Spółki Trakcja poszczególnych
umów, i tak:
- w sprawie umowy nr 170/2016/ZDW z dnia 15.09.2016 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w
.

: dotyczącej „Obwodnicy Zatora, Podolsza w ciągu DW nr 781 - zaprojektowanie i

wykonanie robót budowlanych" wykonawca złożył jedynie pisma swego autorstwa oraz
przelew na kwotę 503 203,40 zł od ZDW w ł

i

- w sprawie umowy nr 234/2016/ZDW z dnia 5.12.2016 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w
K

Jotyczącej „Rozbudowy DW 957 Krowiarki - Nowy Targ, zadanie 1 - opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robót" wykonawca złożył pisma swego autorstwa oraz
dodatkowo dwa protokoły konieczności;
- w sprawie umowy z dnia 23.10.2017 r. z

A Oddział w

j

„Rozbudowa drogi

krajowej DK 22 na odcinku Czarlin - Knybawa" wykonawca złożył jedynie pisma swego
autorstwa oraz opinię wydaną na zlecenie Wykonawcy
- w sprawie umowy nr ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r. z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w B

/ - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 58 Stolno - Wąbrzeźno z

wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo" wykonawca złożył pisma swego autorstwa
oraz dokument prognoza ruchu drogowego
- w sprawie umów z WZD w c

i' wykonawca złożył jedynie pisma swego autorstwa.

W żadnym przypadku Wykonawca nie złożył:
a) oświadczeń Zamawiającego o odstąpieniu od umowy,
b) dokumentów źródłowych opisujących stosunek umowny, i stanowisko danego
zamawiającego,
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- za wyjątkiem dwóch spraw tj. w przypadku sporu na tle umowy „Rozbudowy DW 957
Krowiarki - Nowy Targ, zadanie 1 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
robót" Wykonawca przedstawił dwa protokoły konieczności oraz
w przypadku spornej umowy z ZDW v.

gdzie strony zawarły ugodę

Wykonawca przedstawił nie tylko swoje stanowisko ale również Zamawiającego
(oświadczenie o odstąpieniu) oraz samą ugodę.

Nie sposób więc uznać, że procedura samooczyszczenia Odwołującego była wyczerpująca,
rzetelna, skoro pozbawiono Zamawiającego choćby punktu odniesienia - stanowiska danego
zamawiającego.

Dla przeprowadzenia skutecznego samooczyszczenia przepisy ustawy Pzp wymagają złożenia
dowodów, nie zaś jedynie wyjaśnień. Podobne stanowisko zostało wyrażone w doktrynie: Co
istotne, zgodnie z komentowanym przepisem, konieczne jest przedstawienie dowodów, że
podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do stwierdzenia rzetelności wykonawcy.
Zamawiający nie będzie mógł zatem uwzględnić nawet obszernych wyjaśnień złożonych przez
wykonawcę, jeśli nie będą poparte dowodami. Wykonawca powinien bowiem przedstawić
dowody na potwierdzenie, że przedsięwziął stosowne środki. Ponieważ uznanie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu, pomimo że zaistniała ku temu przesłanka, stanowi wyjątek od reguły,
przepisy w zakresie self-cleaning należy interpretować wąsko. Zamawiający powinien
zaniechać wykluczenia dopiero wówczas, kiedy wykonawca rzeczywiście udowodnił swoją
rzetelność przez wskazanie środków, o których mowa w ust. 8 (J. Jarnicka, Komentarz do art. 24
ZamPublU pod red. M. Jaworskiej, 2018 r., Legalis).

Jak słusznie zauważyła Izba w wyroku sygn. akt KIO 1620/19: „Zamawiający w SIWZ przewidział
zastosowanie przesłanki wykluczenia wykonawców opisanej w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp. Zgodnie
z tym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć
wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Art. 24 ust. 8 i 9 Pzp wskazują, że
wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
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lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych,

które

są

odpowiednie

dla

zapobiegania

dalszym

przestępstwom

lub

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. Jak wynika z
przywołanego przepisu, celem tzw. self-cleaningu jest wykazanie przez danego wykonawcę, że
pomimo zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykluczenie go z postępowania, jest on
wykonawcą rzetelnym i dającym rękojmię należytego wykonania umowy. Nie ma ponadto
jednego konkretnego sposobu, jak wykonawca ma to wykazać, a sam sposób takiego
wykazania

rzetelności

zależy

głównie

od

rodzaju

i

przyczyn

zdarzenia,

którego

samooczyszczenie dotyczy.

Jak można wnosić z treści art. 24 ust. 8 i 9 Pzp, elementem procedury samooczyszczenia
powinno być wyczerpujące wyjaśnienie przez wykonawcę stanu faktycznego sprawy oraz
udowodnienie, że podjęte przez niego środki są wystarczające do stwierdzenia jego
rzetelności, a także podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, odpowiednich do zapobieżenia dalszemu nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy oraz naprawienie szkody. Zamawiający zaś ze swojej strony musi dokonać oceny
tych działań, uwzględniając m.in. wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.".

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na słuszny pogląd Izby: „Z powyższego wynika, że w
odniesieniu do kwestii nienależytego wykonania umowy w zakresie przygotowania ww.
dokumentów Odwołujący nie poddawał się procedurze samooczyszczenia, procedura ta
bowiem opiera się na przyznaniu, że zachodzi przesłanka wykluczenia, ale wykonawca
wykazuje, że podjął środki pozwalające na przyjęcie, że pomimo to będzie zdolny do
należytego wykonania zamówienia (por. np. wyrok KIO z dnia 2.05.2018 r., KIO 596/18, z dnia
27.03.2018 r., KIO 444/18). Tymczasem, co opisano powyżej, Odwołujący przeczy, by w ogóle
przesłanka o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp zachodziła w tym postępowaniu."
(vide: sygn. akt: KIO 2002/18).
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Takie wyjaśnienie stanu sprawy, jak w tej sprawie, nie można uznać za wszechstronne, tym
bardziej za udowodnione, ani też rzetelne i obrazujące prawdziwy stan rzeczy. W większości
przypadków mamy do czynienia jedynie ze stanowiskiem strony, zainteresowanej wynikiem
tego postępowania. Tymczasem jednak samo wyjaśnienie czy stanowisko strony nie stanowi
dowodu w sprawie. Złożone w odpowiedzi na wezwanie wyjaśnienie i dowody nie
potwierdzają, że przyczyny rozwiązania wymienionych umów nie leżały po stronie członka
Konsorcjum. Zarówno wyjaśnienia jak i dowody stanowią jedynie stanowisko jednej strony w
zaistniałych niewątpliwie sporach. Jedynie odnośnie umowy zawartej z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku, gdzie spór zakończył się ugodą sądową można mówić o wyjaśnieniu
stanu faktycznego sprawy. Ponieważ poza pisemnymi stanowiskami Trakcji, przedstawiono
inne dokumenty jak odstąpienie od umowy sporządzone przez Zamawiającego oraz
wspomnianą ugodę sądową. W pozostałych przypadkach Wykonawca nie złożył, żadnych
dokumentów źródłowych np. umów aneksów, protokołów odbiorów. Nie złożył również
pisemnych oświadczeń o odstąpieniu od umowy Zamawiających. We wszystkich ww. umowach
to Zamawiający dokonał odstąpienia od umowy jako pierwszy. Dla wykazania braku winy i
skuteczności odstąpienia od umowy przez wykonawcę niezbędne jest chociażby zapoznanie z
treścią łączącej strony umowy. Zamawiający błędnie przyznał, że dokumenty, którymi
dysponuje są wystarczające do uznania, że wykonawca nie przyczynił się do rozwiązania umów
w sprawie zamówienia publicznego.

Odnosząc się do poszczególnych kontraktów, wskazuję na następujące okoliczności ujawnione
Odwołującemu przez poszczególnych Zamawiających. Zakres posiadanych informacji jest
różny, ale co istotne przedstawione dokumenty, wprost nie korespondują z wyjaśnieniami
Wykonawcy, co potwierdza chociażby to, że rozstrzygnięcie przetargu tylko w oparciu o
wyjaśnienia Wykonawcy było wadliwe.

Umowy zawarte z Zarządem Dróg Wojewódzkich
Załącznik nr 3 - umowa nr 170/2016/ZDW z dnia 15.09.2016 r. z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w K

dot. „Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW NR 781" (aneks nr 1
V »» IV)

z dn. 03.10.2016r., nr 2 z dn. 28.12.2016r., nr 3 z dn. 30.12.2016r., nr 4 z dn. 02.11.2018r., nr 5
z dn. 08.04.2019r., nr 6 z dn. 29.07.2019r.),
Załącznik nr 4 - umowa nr 234/2016/ZDW z dnia 5.12.2016 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich
W

na „Rozbudowę DW 957 Krowiarki - Nowy Targ, zadanie 1 - opracowanie
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dokumentacji projektowej i wykonanie robót (aneks nr 1 z dn. 30.12.2016r., nr 2 z dn.
29.10.2018r.). W tym wypadku wykonawca złożył pisma jedynie swego autorstwa oraz dwa
protokoły konieczności.

W przypadku umów zawartych z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zgodnie z
informacjami upublicznionymi Odwołującemu wynika, że do rozwiązania obu umów doszło z
Stanowisko zawarte w wyjaśnieniach i

winy Ti

n z dnia 19

października 2020 r. uznać należy za stanowisko nierzetelne i niepełne, tendencyjnie
wskazujące argumenty tylko jednej ze strony sporu i sformułowane na potrzeby procesu w celu
uniknięcia odpowiedzialności kontraktowej.

1
Biui,_____

--------- (v

■--------- r

«.UV*jl Wlll> 1
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i) umowę dotycząca „Obwodnicy Zatora. Podolsza w ciągu DW nr 781 -

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych" wykonała w niewielkim zakresie, tj.
zrealizowała całość prac projektowych, a roboty budowlane w minimalnym zakresie. Termin
realizacji umowy wyznaczono na dzień 30.09.2019 r. Wykonawca nie dotrzymał umówionego
terminu. W tym samym dniu wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji
zamówienia do dnia 29.01.2021 r. Zamawiający zaakceptował wniosek częściowo, wskazując
termin 15.09.2020 r. jako ten wynikający z rzeczywistego czasu trwania przeszkód.
Zaakceptowany został okres 351 dni jako czas opóźnienia niezawiniony przez strony na etapie
projektowym. Wykonawca odmówił całkowicie podpisania aneksu w sprawie nowego terminu
wykonania umowy. Jak wynika z oświadczenia o odstąpieniu oraz z aneksów 4-6

dla

Zamawiającego deklaracja Wykonawcy realizacji zadania do dnia 29.01.2021 r. była
niewiarygodna, z uwagi na stan zaawansowania robót. Po upływie 6 miesięcy od uzyskania
decyzji ZRID realizacja umowy wynosiła 20%. Wykonawca na etapie po uzyskaniu decyzji ZR1D
zaangażował minimalne zasoby kadrowe i sprzętowe. Okoliczności te były łatwe do ustalenia
przez tutejszego Zamawiającego.

Nadto Strony podpisały 6 aneksów do umowy (aneksy 1-3 wyłącznie formalne). Problemy na
etapie realizacji obrazują aneksy nr 4 - 6 z załączonymi protokołami konieczności. Problemy,
które pojawiły się na etapie projektowym zostały ostatecznie przezwyciężone, a opóźnienie z
tym związane zostało uznane przez Zamawiającego za niezawinione przez Wykonawcę, z
zastrzeżeniem kwestii poniżej opisanych. Powodem odstąpienia od umowy, co wynika ze
stanowisk stron oraz przedłożonej dokumentacji był brak zainteresowania Wykonawcy
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realizowaniem robót budowlanych po zakończeniu się etapu projektowego i minimalne
zaangażowanie, fikcyjność deklarowanych przez Wykonawcę terminów realizacji.

W dniu 11 marca 2020 r. Zamawiający odstąpił od umowy. Pismo Zamawiającego z dnia 11
marca 2020 r w sprawie odstąpienia od umowy szczegółowo prezentuje postępowanie
Wykonawcy w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy. Po przekazaniu placu budowy
w dniu 27.08.2019 r. Wykonawca rozpoczął roboty od początku września 2019 r, tylko na
środkowym odcinku drogi na długości ok 0,9 km ( km 0+650 -1 +580). Roboty nie były
prowadzone na całym terenie inwestycji pomimo braku zdaniem Zamawiającego przeszkód
formalnych i technicznych. Po miesiącu pracy zaangażowanie było niewielkie (wpisy do
dziennika budowy). Pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych i pomimo deklaracji
złożonych na Radach Budowy w dniach 28.10.2019r, 20.11.2019r., 10.12.2019r. Wykonawca
nie rozpoczął robót w pasie kolejowym i na sieci energetycznej oraz w zakresie przebudowy
uzbrojenia terenu. Podjął z opóźnieniem kroki formalne w celu przedłużenia ważności
uzgodnienia z PKP

warunków realizacji inwestycji na terenach należących do PKP, co

faktycznie uniemożliwiło rozpoczęcie budowy wiaduktu nad linią kolejową.

Wpisem w dzienniku budowy kierownik budowy Wykonawcy poinformował, iż od dnia
20.12.2019r. do dnia 13.01.2020r, nastąpi przerwa w wykonywaniu robót, pomimo że na
naradzie w dniu 10 grudnia 2019r. deklarował przerwę do dnia 6.01.2020r. Po tym okresie tj.
13.01.2020r Wykonawca nie kontynuował robót i dokonał wpisu do dziennika datowanego na
13.01.2020r „ iż przerwa w prowadzeniu robót zgodnie z harmonogramem robót rew, 3 z dnia
12.11.2019r. będzie trwała do 2.03.2020r." Przywołany przez kierownika harmonogram nie
przewidywał takiej przerwy.

Do dnia 10.03.2020r Wykonawca nie wznowił robót ani nie podjął żadnych innych czynności.
Dla Zamawiającego zachowanie to kwalifikowało się jako uchylenie od świadczenia, do którego
zobowiązany był wykonawca. Zrealizowanie celu umowy w aktualnych na tamten czas
warunkach wymagało zwiększenia potencjału osobowego i sprzętowego celem sprawnego
realizowania robót, a rzeczywistość przedstawiała się z goła odmiennie. Zaprzestanie robót
potwierdził Inspektor nadzoru na Radzie Budowy w dniu 21.01.2020 r„ a także Komisja
przedstawicieli ZDW podczas wizji w terenie w dniu 29.01.2020 r. Udokumentowana przerwa
w wykonaniu robót wyniosła dłużej niż 28 dni kalendarzowych, co stanowiło przesłankę
zastrzeżoną w umowie do odstąpienia.
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Odstąpienie od umowy Zamawiającego było uprawnione w świetle okoliczności sprawy.
Powody rozwiązania umowy, nie stanowią wszystkich przykładów naruszeń postanowień
umownych, zarzucanych przez Zamawiającego Wykonawcy. Natomiast dotyczą świadczenia
głównego i w tym kontekście uzasadniają twierdzenie, że umowa nie została wykonana w
istotnym zakresie. 0 tym, że mamy do czynienia z niezrealizowaniem umowy w takim właśnie
zakresie, świadczy również to, że Wykonawca za wykonane część umowy otrzymał
wynagrodzenie w wysokości 3 947 758, 49 zł brutto, z umówionych 16 277 424, 57 zł brutto, a
zatem mniej niż % umówionego wynagrodzenia.

Zaprezentowana przez Wykonawcę linia obrony dotycząca problemów niezależnych od stron,
które wystąpiły na etapie projektowym nie tłumaczy w żaden sposób postępowania
wykonawcy na późniejszym etapie. Zamawiający zaakceptował opóźnienie w wymiarze 351
dni. Strony wciąż były zobowiązane do wspólnego działania w celu realizacji zadania. A w
przypadku grożącej wykonawcy rażącej straty ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych
przeszkód, a na taką zdaje się powoływać Wykonawca, nie był on uprawniony do zaniechania
robót czy odstąpienia od umowy. Jedyną możliwością prawną był powództwo do Sądu w myśl
art. 3571 K. c., którego Wykonawca nie wytoczył.

Jednocześnie, co wynika ze stanowiska Zamawiającego (ZDW w ...

.), Wykonawca nie

udowodnił twierdzeń co do niezawinionych przeszkód w realizacji kontraktu dotyczących:
braku zgodności PFU w zakresie włączenia jezdni dodatkowych do istniejącego układu
drogowego; oczekiwania na podjęcie decyzji w sprawie przejęcia od PKP S.A działek nr 59/9

i59/10;

procedura

sprostowania

oczywistych

omyłek

pisarskich

w

pozwoleniu

wodnoprawnym; opóźnienia wynikającego z pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych; opóźnienia wynikające z konieczności
wycofania wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Również na etapie
przedmiotowego przetargu nie przedstawił, dowodów świadczących o wystąpieniu tych
przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w .

/ie w sprawie „Obwodnicy Zatora. Podolsza w ciągu DW nr

781 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych" w dniu 24.08.2020 r. wniósł do Sądu
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Okręgowego w Krakowie pozew o zapłatę kary umownej naliczonej w związku z odstąpieniem.
Sąd Okręgowy w Krakowie dniu 23.10.2020 r. wydał nakaz zapłaty. Sprawa jest w toku.
Załącznik nr 5 - Dowód - pismo ZDW w ...... .

. z dnia 27 listopada 2020 r.

Załącznik nr 6 - Dowód - Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy z
11.03.2020r.

.

Załącznik nr 7 - Dowód - protokoły z narad koordynacyjnych: 28.10.2019r., 20.11.2019r.,
10.12.2019r., 21.01.2020r.,
Załącznik nr 8 - Dowód - notatka z wizji lokalnej z dnia 29.01.2020r.,
Załącznik nr 9 - Dowód - protokół odbioru częściowego z dn. 30.08.2019r.,
Załącznik nr 10 - Dowód - harmonogram robót REW.3,
Załącznik nr 11 - Dowód - protokół inwentaryzacji robót z dn. 15.04.2020r.,

Odnośnie drugiej z umów z Zarządem Dróg Wojewódzkich w

.

jmowy nr

234/2016/ZDW z dnia 5.12.2016 r. na „Rozbudowę DW 957 Krowiarki - Nowy Targ, zadanie 1
opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót" (Załącznik 4). stanowisko
zaprezentowane przez Wykonawcę jest jednostronne i wręcz nie oddaje rzeczywistości. Już
choćby to, że wykonawca uważa za sporną kwestię - zakres robót objętych zamówieniem
(wykonanie tymczasowego mostu objazdowego w ramach realizacji przebudowy obiektu
stałego Ml), obligowało go do wykazania tej okoliczności za pomocą dowodów, a nie jedynie
zaprezentowania swojego twierdzenia co do danego faktu. Co najmniej, miał obowiązek
przedstawić umowę, w tym opis przedmiotu zamówienia, oraz pełne stanowisko tamtego
zamawiającego.

naiMja \w li’

/

) przedmiotową umowę wykonała częściowo. Także odebrane zostały jedynie
Mn.. t

prace projektowe wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, a umowa w
zakresie robót budowlanych została zrealizowana częściowo. Umówione wynagrodzenie
wynosiło 23 372 011, 86 zł brutto. Wykonawcy zapłacono kwotę 12 886 062,01 zł. Termin
realizacji umowy wyznaczono na dzień 4.12.2019 r. Wykonawca nie dotrzymał umówionego
terminu. Umowa została zrealizowana w ok. 55%. Uprawnione jest zatem twierdzenie, że w
istotnej części nie została zrealizowana.

W dniu 23.06.2020 r. Zamawiający odstąpił od umowy. W złożonym Wykonawcy oświadczeniu
Zamawiający wskazuje na następujące okoliczności świadczące o winie Wykonawcy. Spółka
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(w konsorcjum
) odmówiła realizacji umownego zakresu zadania, na który składała się również

budowa mostu objazdowego niezbędnego do realizacji przebudowy obiektu mostowego Ml,
tj. mostu drogowego w Ludźmierzu na potoku Roqoźnik. Dokumentacja przedmiotowego
postępowania przewidywała „planowaną przebudowę w/w mostu wraz z budową mostu
objazdowego w przypadku nie uzyskania zgody Zarządców dróg na poprowadzenie objazdu".
Warunek ten przewidziano w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w Programie
Funkcjonalno - Użytkowym oraz powtórzono w wyjaśnieniach SIWZ. Dokumenty te wraz z
umową opisują przedmiot Umowy. W wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy
Wykonawca sporządził dokumentację projektową uwzględniającą budowę mostu objazdowego
na czas przebudowy mostu stałego Ml (projekt architektoniczno — budowlany i materiały do
opinii ZRID sporządzone w lutym 2018 r i przekazane Zamawiającemu). Zamawiający
zaakceptował złożoną dokumentację i oczekiwał jej realizacji w uzgodnionym kształcie.
Wykonawca nie zapewnił tymczasowego mostu objazdowego, co w związku z brakiem
uzyskania przez Wykonawcę zgody właściwych organów na poprowadzenie objazdów
uniemożliwiło przebudowę mostu stałego Ml.

Ponadto, Wykonawca wbrew oświadczeniu opóźniał się z wykonaniem prac na odcinkach
dawno mu przekazanych przez Zamawiającego, pomimo deklaracji zakończenia prac
drogowych w 2019 roku. Nie stosował się również do swojego harmonogramu, który według
niego przedstawiał realne terminy wykonania umowy. W dniu 09.10.2019 r. Wykonawca
wstrzymał prowadzenie robót i następnie zaprzestał całkowitego ich prowadzenia.

Zamawiający obciążył Wykonawcę karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto
określonego w umowie, tj. w kwocie 2 337 201,19 zł.
Załącznik nr 5 - Dowód - pismo Zł

e z dnia 27 listopada 2020 r.

Załącznik nr 12 - Dowód - oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu z dnia 19.06.2020r.,
wraz z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej,
Załącznik nr 13 - Dowód - harmonogram z 14.11.2019r.,
Załącznik nr 14 - Dowód - operat kolaudacyjny,
Załącznik nr 15 - Dowód - notatki z narady z: 08.02.2018r., 19.04.2018r., 21.08.2018r.,
31.08.2018r., 08.03.2019r., 28.10.2019r., 21.01.2020r.,
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Odnośnie umowy nr ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich
•

y na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do

km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" z
aneksami (Załącznik nr 2), zauważyć należy jak poniżej.
Prowadzenie przez Wykonawcę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w

rozmów

ugodowych, jest bez znaczenia prawnego w tym przetargu i nie jest przeszkodą do
wykazywania za pomocą środków dowodowych, którymi dysponuje Odwołujący zrealizowanie
się przesłanek z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp., a mianowicie, że wykonawca z przyczyn leżących po
jego stronie nie wykonał w istotnym stopniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku ww. umowy Zamawiający odstąpił od umowy, zrealizowanej jedynie w 23%.
Umowa aneksowana była 19 razy.

Inwestycja była kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Z wystąpienia pokontrolnego
wynika, że „Podstawowe przyczyny opóźnień były - w ocenie NIK - niezależne od działań
podejmowanych przez Zarząd Województwa i pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Były
one bowiem następstwem znacznego opóźnienia realizacji robót budowlanych, na co Zarząd
Województwa i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego odpowiednio wcześnie zwrócili uwagę
oraz podjęli szereg czynności nadzorczych" (str. 4 dokumentu). NIK ustalił także, że „ZDW wraz
z Inżynierem Kontraktu wyzwał wykonawcę do zwiększenia zaangażowania w realizację
zadania. Podsumowując zwiększające się opóźnienie prac, ZDW skierował do wykonawcy
pisma z 20 września 2018 r. i 14 stycznia 2019 r., wskazując na potrzebę zwiększenia tempa
prac, gdyż dotychczasowe postępy nie gwarantowały wykonania robót w terminie określonym
w umowie z wykonawcą, tj. do 28 czerwca 2019 r".

NIK stwierdził, że Zamawiający wskazał jako przyczyny opóźnień „opieszałość wykonawcy w
podejściu do realizacji zadania oraz braku zaplecza sprzętowego i zasobów" (str. 7), a
twierdzenia te były w pełni przekonywające z uwagi na zawarcie szeregu aneksów z
wykonawcą, które odnosiły się do zmiany lub zwiększenia ilości podwykonawców. Zdaniem NIK
„Potwierdza to przekazane przez ZDW informacje, gdyż wskazuje, że wykonawca do końca
2018 r. poszukiwał sposobu na zwiększenie swojego potencjału w realizacji przedmiotu
umowy" (str. 7 dokumentu NIK).
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W świetle dokonanych ustaleń niezależnej od stron umowy Instytucji odstąpienie od umowy z
wykonawcą w dniu 5.04.2019 r. było zasadne. Bardzo duże opóźnienia w wykonawstwie z
powodu niedostatecznego zaangażowania w realizację przedmiotu umowy, nie gwarantujące
terminowego wykonania zamówienia było przesłanką odstąpienia od umowy, w tym
ostateczne porzucenie robót. Niewątpliwie wykonawca ponosi winę w niewykonaniu umowy.
Niezależnie od wyników prowadzonych negocjacji pomiędzy stronami ziściły się przesłanki
wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp.
Załącznik nr 16 - Dowód - wystąpienie pokontrolne NIK Delegatura v

'

—?y (znak

LBY.410.001.08.2019, marzec 2019r.,
Załącznik 17 - Dowód - protokół odbioru częściowego - roboty budowlane do umowy nr
ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 21.07.2017r.,
Załącznik 18 - Dowód - protokół odbioru częściowego - roboty budowlane do umowy nr
ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 20.11.2017r„
Załącznik 19 - Dowód - protokół odbioru częściowego - roboty budowlane do umowy nr
ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 27.02.2018r.,
Załącznik 20 - Dowód - protokół odbioru częściowego - roboty budowlane do umowy nr
ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 12.06.2018r.,
Załącznik 21 - Dowód - protokół odbioru częściowego - roboty budowlane do umowy nr
ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 05.09.2018r.,
Załącznik 22 - Dowód - protokół odbioru częściowego - roboty budowlane do umowy nr
ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 12.12.2018r.,

Kolejną umową w której nastąpiło odstąpienie zamawiającego jest umowa zawarta z GDDKiA
na zaprojektowanie i wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku CzariinKnvbawa".
W dniu 17 sierpnia 2020 r.
konc'
Zgodnie z oświadczeniem

odstąpiła od umowy zawartej z '
-- /
powodem odstąpienia było zaprzestanie przez Wykonawcę

prowadzenia robót budowlanych w żądanym zakresie. Pomimo licznych wezwań ze strony
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac po upływie
okresu zimowego, a także nie deklarował żadnego terminu wznowienia robót. Umowa
zrealizowana została w około 47 %.
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Komisja Rozjemcza powołana przez Zamawiającego i Wykonawcę wskazała na potrzebę
przesunięcia terminu wykonania umowy do kwietnia 2020 r. W chwili odstąpienia od umowy
w sierpniu 2020 r. nie wykonano nawet 50% zadania,

v odstąpiła od umowy ze względu

na zaprzestanie wykonywania przez wykonawcę robót. Od wielu miesięcy wykonawca miał
opóźnienie, które się powiększało. Na podstawie deklaracji wykonawcy nie było można też
określić, w jakim terminie planuje ukończyć całe zadanie, ponieważ termin końcowy ulegał
ciągłym przesunięciom".

Stanowisko Wykonawcy w złożonych w niniejszym postępowaniu wyjaśnieniach nie zostało
poparte żadnymi obiektywnymi dowodami, i co krytyczne nie przedstawiono pełnego stanu
faktycznego, znów wprowadzając też w błąd Zamawiającego. Obraz przedstawiony
Zamawiającemu jest wyłącznie jednostronny, tylko sygnalizuje zarzuty zgłaszane przez
Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, w żaden sposób ich nie opisując.

Umowy zawarte z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
(i)

umowy nr 576/106.WZP/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w
miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10- etap I w systemie
zaprojektuj i wybuduj

(ii)

umowy nr 745/136.WZP/18 z dnia 17.10.2018 r. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z
DW473 w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Wykonawca nie przedstawił żadnego materiału dowodowego na poparcie swoich twierdzeń.I
jak powyżej, znów nie wyjaśnił wszechstronnie stanu faktycznego sporu. Praktycznie
pominięcie stanowiska drugiej strony - inwestora w zaistniałym sporze nie jest
wszechstronnym wyjaśnieniem stanu faktycznego sprawy, jest znów dosadnym przykładem
wprowadzania w błąd Zamawiającego poprzez przemilczanie i ukrywanie stanu rzeczywistego i
stanu wiedzy. Z wyjaśnień wynikają tylko zarzutu formułowane przez Wykonawcę wobec
Inwestora. Tymczasem to Zamawiający odstąpił od umowy. Zdawkowe przytoczenie podstaw
wskazanych w odstąpieniu nie czyni zadość wezwaniu Zamawiającego. Zaś Zamawiający
zamiast wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp, akceptuje
takie szczątkowe wyjaśnienia stanu faktycznego wiadomego Wykonawcy, czym w sposób
rażący naruszył zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji.
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Podsumowując, Wskazane 7 umów w sprawie zamówienia publicznego nie zostały wykonane
w Warszawie. Wszystkie wykonane zostały w niewielkim

przez wykonawcę T

zakresie, a co najwyżej w połowie. W przypadku każdej z nich Zamawiający miał zastrzeżenia co
do

odpowiedniego

zaangażowania

sprzętowo

osobowego

wykonawcy.

Jednocześnie

wyjaśnienia Wykonawcy budzą spore wątpliwości w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się
niemal przy każdym zamówieniu na błędy w opisie przedmiotu zamówienia. Wszyscy
Inwestorzy to profesjonalne podmiot trudniące się na co dzień zarządem dróg. Dysponują
kadrą oraz doświadczeniem odpowiednim do zamawiania robót budowlanych w zakresie dróg.
Wiarygodność Wykonawcy podważa, również informacja zawarta w skróconym sprawozdaniu
finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 r. o istnieniu ryzyka zagrożenia
kontynuacji działalności.

Jak słusznie zauważyła Izba w wyroku sygn. akt: KIO 1034/17: „Warunkiem sine qua non takiej
procedury-jak podkreśla się w orzecznictwie [vide: sygn. akt: KIO 139/17] jest uznanie przez
wykonawcę faktu, że popełnił delikt [przyznanie następuje w JEDZ w jego części przez,
którego ma dotyczyć „samooczyszczenie"."

Informacje przekazywane Zamawiającemu były szczątkowe i jednostronne, Wykonawca zatajał
pełny i prawdziwy stan faktyczny, zatem powinien w każdym takim przypadku, być dodatkowo
wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.

Zamawiający w SIWZ przewidział podstawę wykluczenia w oparci o w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp.
Tym samym był obowiązany analizując sytuację podmiotową wykonawcy do zweryfikowania
informacji przedstawienia w wyjaśnieniach wykonawcy. Do takiej weryfikacji nie doszło.
Zamawiający nie dysponuje chociażby stanowiskiem inwestorów w tych sprawach, nie mówiąc
już o dokumentacji dotyczącej budowy, a powinien ją otrzymać od wykonawcy, który z
pewnością kompletem informacji i dowodów dysponowała ale zataił je, w ten sposób
dodatkowo wprowadzając w błąd Zamawiającego. W ramach art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy
Pzp ustawodawca przesądził, iż podanie (zatajenie) informacji wprowadzającej zamawiającego
w błąd, godzi w rzetelność wykonawcy, czego efektem winno być wykluczenie takiego
wykonawcy, a w konsekwencji uniemożliwienie udzielenie temu podmiotowi zamówienia. W
wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r., KIO 98/17 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że
znowelizowana ustawa - Prawo zamówień publicznych dia takiego działania przewiduje sankcję
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w postaci wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania. Stanowisko to znajduje
potwierdzenie choćby w najnowszej literaturze przedmiotu np. „Powyższy przepis obejmuje
wykonawców, którzy usiłują wyłudzić zamówienie poprzez wprowadzenie zamawiającego w
błąd co do swojej sytuacji podmiotowej albo którzy nie są w stanie należycie udokumentować
spełnienia wymaganych warunków podmiotowych. Po pierwsze, wykluczeniem skutkuje
wprowadzenie w błąd zamawiającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
albo spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Mowa tutaj przede
wszystkim o sytuacji, w której wykonawca oświadcza nieprawdę, czyli przeinacza fakty albo
potwierdza nieistniejące okoliczności. Jeżeli zamawiający udowodni, że został wprowadzony
przez wykonawcę w błąd, wykluczy go z postępowania nie wzywając do uzupełnienia oferty czy
wyjaśnienia treści oferty (por. wyrok KIO 676/16).

Zgodnie więc z utrwalonym orzecznictwem KIO i sądów okręgowych, podanie informacji
wprowadzających w błąd może nastąpić zarówno przez podanie informacji, jak i ich zatajenie,
w tym nawet poprzez nieprzetłumaczenie fragmentu dokumentu, który znajdował się w
ofercie w języku obcym (tak KIO w wyroku z dnia 7.11.2016 r., sygn. akt KIO 1942/16 i KIO
1952/16, a także sąd Okręgowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy w wyroku z
dnia 08.03.2017 r., sygn. akt XII Ga 1019/16). Za informacje wprowadzające w błąd może być
więc z pewnością także uznane zatajenie przez wykonawcę informacji istotnych dla legalnego
rozstrzygnięcie przetargu publicznego.

W niniejszym postępowaniu zrealizowały się przesłanki uregulowane w wyżej wymienionym w
art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, po pierwsze doszło do niewykonania umów w sprawie zamówienia
publicznego z zamawiającymi (oświadczenia o odstąpieniu złożone przez zamawiających). W
istotny sposób nie wykonał wykonawca przyjętych zobowiązań, przede wszystkim realizując
umowy w niewielkim zakresie, zaprzestając wykonywania robót i odmawiając powrotu na plac
budowy, a także nie współpracując z Zamawiającym pomimo licznych wezwań danego
Zamawiającego w każdej sprawie.

Zgodnie z prezentowaną w orzecznictwie wykładnią art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp już samo
uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków może świadczyć o tym, że doszło do spełnienia
przesłanki „istotności" (tak wyrok KIO z dnia 26 marca 2018 r., sygn. KIO 454/18, w którym
uzasadniano, że wskazana podstawa wykluczenia znajdzie zastosowanie gdy „wykonawca albo
nie wykonał umowy w ogóle albo wykonał ją nienależycie w stopniu znaczącym lub nienależyte
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wykonywanie miało charakter uporczywy, nawet jeśli niedociągnięcia nie były znaczące. Chodzi
tu nie tylko o istotny wartościowo lub rzeczowo zakres nienależytego lub niewykonania
świadczenia wykonawcy w stosunku do zakresu przewidzianego umową, ale również o
niespełnienie przez wykonawcę świadczenia, w sposób odpowiadający istotnym dla
zamawiającego wymogom wynikającym z tej umowy". Analogicznie wypowiedziała się Izba
chociażby w wyroku z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. KIO 54/18 „Pojęcie istotności należy
odnosić nie tylko do wartości czy zakresu przedmiotu zamówienia, który został niewykonany
lub nienależycie wykonany, ale także za ustawodawstwem unijnym należy oceniać czy owe
nienależyte wykonanie albo niewykonanie istotnego wymogu umowy było uporczywe i
znaczące".

Na koniec należy dostrzec, że wymuszone przez sytuację w tym postępowaniu wreszcie
fragmentaryczne jedynie przyznanie przez wykonawcę faktu, że partner konsorcjum Trakcja
PRKil S. A. w Warszawie z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał w stopniu istotnym
wcześniejszych umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych z zamawiającymi, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp, tj. zwlekanie z czynnością samooczyszczenia,
wyłącza możliwość uznania, że wykonawca z własnej inicjatywy i dobrowolnie taką procedurę
przeprowadził. Nieuzasadnione zwlekanie z tą czynnością, przeczy skuteczności self cleaning, a
tym samym przeczy rzetelności samooczyszczenia wykonawcy, i świadczy jedynie o formalnym
wybiegu wykonawcy.

Nie może więc ulegać wątpliwości iż rzekoma i wymuszana przez sytuację w tym przetargu
procedura self-cleaning nie ma charakteru pełnego, kompleksowego, w konsekwencji nie może
być uznana za skuteczną.

II.

Zarzut naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp

Zamawiający w SIWZ w pkt I Rozdziału XIV wskazał m. in. następujące kryteria oceny ofert:
K 6 Doświadczenie Kierownika budowy
K 7 Doświadczenie Kierownika robót drogowych
K 8 Doświadczenie kierownika robót drogowych w zakresie torowiska, które odpowiednio
opisał, i tak:
Kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy"- wskaźnik K6 (tak samo Zamawiający opisał
Kryterium doświadczenie kierownika robót drogowych K7 oraz Kryterium Doświadczenie
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kierownika robót drogowych w zakresie torowiska K 8) będzie rozpatrywane na podstawie
informacji dotyczących doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika budowy, zawartych w dołączonej do
Formularza Oferty, „Informacji dotyczącej pozacenowych kryteriów osobowych oceny ofert sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza Oferty.
Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy wyznaczonego do
uczestnictwa w realizacji zamówienia (tak samo Zamawiający opisał Kryterium doświadczenie
kierownika robót drogowych K7 oraz Kryterium Doświadczenie kierownika robót drogowych w
zakresie torowiska K 8) będzie punktowane w następujący sposób:

a) jeżeli Wykonawca wykaże, że Kierownik budowy, posiada doświadczenie zawodowe
przy realizacji jednego zakończonego zadania na zurbanizowanych terenach
miejskich, zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu
składania ofert, obejmującego budowę lub przebudowę drogi o długości co najmniej 500
m, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót, pełnionym nieprzerwanie
przez okres co najmniej 12 miesięcy, a dla zadań krótszych niż 12 miesięcy, w całym
okresie realizacji zadania - otrzyma 1 punkt;
b) jeżeli Wykonawca wykaże, że Kierownik budowy posiada doświadczenie zawodowe
przy realizacji dwóch zakończonych zadań na zurbanizowanych terenach miejskich.
zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania
ofert, obejmujących budowę lub przebudowę drogi o długości co najmniej 500 m każde
zadanie, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót, pełnionym
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a dla zadań krótszych niż 12
miesięcy, w całym okresie realizacji zadania - otrzyma 2 punkty;
c) jeżeli Wykonawca wykaże, że Kierownik budowy posiada doświadczenie zawodowe
przy realizacji co najmniej trzech zakończonych zadań na zurbanizowanych
terenach miejskich, zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich 15 lat przed upływem
terminu składania ofert, obejmujących budowę lub przebudowę drogi
o długości co najmniej 500 m każde zadanie, na stanowisku Kierownika budowy lub
Kierownika robót, pełnionym nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a dla
zadań krótszych niż 12 miesięcy, w całym okresie realizacji zadania - otrzyma
3 punkty,
d) jeżeli Wykonawca nie wykaże doświadczenia Kierownika budowy w informacji
dotyczącej pozacenowych kryteriów osobowych oceny ofert” — nie otrzyma punktów.

W załączniku nr 1 do oferty wykonawca ..

■/

i dbl

*” -

m. in., że:

Pan

pełniący funkcję Kierownika budowy (K6) posiada punktowane

doświadczenie, zdobyte przy realizacji zadania:
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Budowa drogi gminnej ul. Stary Tor w Łomiankach na ode. od Brukowej do ul. Pancerz budowa drogi o dł. 600 m; zadanie na zurbanizowanych terenach miejskich.
Okres realizacji i pełnienia funkcji: od 09.07.2020 do 17.04.2013

Z informacji udzielonej przez Inwestora tej Inwestycji wynika, że w ramach tego zadania
wybudowano drogę o długości poniżej 500 m a data zakończenia robót i ostatecznego odbioru
: 02.12.2012
Załącznik nr 23 - Dowód - pismo z dnia 3 grudnia 2020 r. Burmistrza i

wraz z

wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

A zatem nieprawdziwa jest informacja zawarta w załączniku nr 1 do oferty (odpowiednio w
wykazie osób), że Pan

i zdobył doświadczenie przy realizacji zadania Budowa

drogi gminnej ul. Stary Tor w Łomiankach na ode. od Brukowej do ul. Pancerz polegające na
budowie drogi o długości 600 m.

Również w przypadku zadania opisanego jako: Budowa ulicy Janczewickiej w Słominie
- budowa drogi o dł. 725,9 m., nieprawdziwa jest informacja że zadanie zostało zrealizowane
na zurbanizowanym terenie miejskim.
Należy w sposób szczególny dostrzec, iż Słomin, to wieś w Polsce położona w województwie
mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Raszyn", nie jest więc zurbanizowanym
terenem miejskim.

Pan F

. pełniący funkcję Kierownika robót drogowych (K7) posiada punktowane

doświadczenie, zdobyte przy realizacji zadania:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok -Kleosin - przebudowa drogi o
dł. 2,3 km, Miejsce realizacji: dw 678 na ode. Białystok-Kleosin: zurbanizowane tereny
miejskie,
oraz
Modernizacja ciągów komunikacyjnych wzdłuż ulicy Sienkiewicza (na odcinku od ul.
Piłsudskiego do ul. Piastowskiej) i modernizacji Pasażu Rudowskiego (naodcinku od ul.

do

Al. 3-go Maja - ETAP I: „Modernizacja Pasażu Rudowskiego" realizowanego w ramach
„Modernizacja ulic Sienkiewicza i Pasażu Rudowskiego w Piotrkowie Trybunalskim"
współfinansowanego ze środków Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju
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Regionalnego - przebudowa drogi o dł. 0,6 km Miejsce realizacji: Piotrków Trybunalski.
zurbanizowane tereny miejski.

Z informacji udzielonej przez Inwestora pierwszego ze wskazanych wyżej zadań wynika, że
przedmiot zamówienia obejmował roboty na terenie pozamiejskim, tj. na odcinku DW 678 w
m. Kleosin na styku z granicą miasta Białystok, tym samym nieprawdziwa jest informacja, że
zadanie było realizowane na zurbanizowanym terenie miejskim. Zadanie nie było realizowane
nawet na terenie miejskim.
Załącznik nr 24 - Dowód - Pismo z dnia 7.10.2020 r. Podlaski ZDW, wraz z wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej.

Z kolei z informacji udzielonej przez Urząd Miasta Piotrków Trybunalski wynika, że długość
modernizowanej drogi wyniosła 0,25 km, a nie 0,6 km jak wskazał oferent w Załączniku nr 1.
Załącznik nr 25 - Dowód - Pismo z dnia 9.10.2020 r. Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski, wraz
z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

.

Co więcej, z ww. pisma Urządu Miasta Piotrków Trybunalski wynika że Fo..
funkcje KB od 01.07.2006. Na budowie funkcjonował inny KB -

..

; pełnił
_..!.a (wpis w

dziennik bud 12.06.2006), a odbiór zadania nastąpił 01.08.2007.

W związku z tym nieprawdziwa jest informacja zawarta w załączniku nr 1 do oferty
(odpowiednio w wykazie osób), że Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku
Białystok -Kleosin, realizowana była na zabudowanym terenie miejskim.
Również nieprawdą jest, że „Modernizacja ulic Sienkiewicza i Pasażu Rudowskiego w
Piotrkowie Trybunalskim" polegała na przebudowie drogi o dł. 0,6 km.
Co więcej, nieprawdziwa jest informacja, że wyżej wymieniony pełnił funkcję kierownika
budowy przy tym zadaniu przez cały okres jego realizacji, oraz że inwestycja zakończyła się w
dniu 22.12.2006.

Odnośnie zaś zadań „Modernizacja ul. Rosoła na odcinku ul. Belgradzka - Jeżewskiego" oraz
Przebudowa ul. Cynamonowej etap 1 i II" inwestycje te nie polegały na budowie drogi.
Nieprawdziwa jest zatem informacja w tym zakresie. Zarzut ten potwierdza dokumentacja
przetargowa tych zadań, w tym opisy przedmiotu zamówienia.
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Załącznik nr 1 do oferty wskazywał również doświadczenie Pana &» .
pełniącego funkcję Kierownika robót drogowych w zakresie torowisk (K 8) zdobyte przy
zadaniu:
Przebudowa ulicy Chrobrego w Świętochłowicach, Zadanie obejmowało min. przebudowę
drogi o długości ok. 900,00 mb na zurbanizowanych terenach miejskich. Miejsce realizacji:
Miasto Świętochłowice.

Inwestor Miasto Świętochłowice poinformowało w piśmie z dnia 16 października 2020 r., że
lokalizacja ulicy Chrobrego objęta zakresem inwestycji nie mieści się raczej w definicji obszaru
zurbanizowanego, gdyż w okresie budowy w tym miejscu znajdowały się przeważnie tereny
zielone i pola uprawne. Tym samym, oświadczenie oferenta co do zrealizowana zadania na
zurbanizowanym terenie miejskim przez ww. kierownika nie odpowiada rzeczywistości.
Załącznik nr 26 - Dowód - pismo z dnia 16.10.2020 r., Prezydenta Miasta Świętochłowice, wraz
z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

A zatem nieprawdziwa jest informacja, że Przebudowa ulicy Chrobrego w Świętochłowicach,
obejmowała zurbanizowane tereny miejskie.

Kategoria „terenów miejskich zurbanizowanych" jak wynika z dokumentacji postępowania
miał dla Zamawiającego szczególne znaczenie. Zamawiający już w pkt 1 Rozdziału III SIWZ
wskazał, że zamówienie realizowane będzie na w pełni zurbanizowanych i użytkowanych
ulicach miejskich, pod ruchem, według dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji
projektowej opracowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska,
zgodnie z uzyskanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanymi
na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych. Zamawiający wymaga, aby realizacja kontraktu prowadzona była
nieprzerwanie na kilku ulicach jednocześnie, a roboty należy rozpocząć od drogi objazdowej
dla ul. Krasickiego i przebudowy napowietrznej linii energetycznej 110 kV oraz ulicy
Wilczyńskiego na Os. Pieczewo i w ramach węzła przesiadkowego Wysoka Brama, na Placu
Jedności Słowiańskiej. Jednocześnie, mając na uwadze opisane przez Zamawiającego
okoliczności realizacji zamówienia, DLA KAŻDEGO PROFESJONALISTY OCZYWISTYM JEST, iż
Zamawiający przewidział ADEKWATNY, PROPORCJONALNY I ZWIĄZANY Z PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU aby Wykonawca wykazał, że
należycie zrealizował w okresie 8 lat przed terminem składania oferty dwie umowy na

Strona 27 z 36

A. -

roboty budowlane, każda obejmująca budowę lub przebudowę drogi minimum klasy Z o
długości co najmniej 500 m na zurbanizowanych terenach miejskich. Doświadczenie
prowadzenia robót na zurbanizowanych terenach miejskich było również punktowane w
przypadku kadry, zatem jest to informacja istotna w tym przetargu, także z tego punktu
widzenia.

Zawarte w Załączniku nr 1 stanowiącym Informacje dotyczącą pozacenowych kryteriów
osobowych oceny ofert oświadczenia ww. zakresie składane w celu zdobycia punktów w
ramach kryteriów K6, K7, K8 nie polegały na prawdzie, zatem Wykonawca usiłował wprowadzić
w błąd Zamawiającego, w celu uzyskania zamówienia publicznego. Te same zadania znalazły się
również w wykazie osób składanym na wezwanie Zamawiającego.

Postępowanie Wykonawcy zrealizowało przesłanki wykluczenia z postępowania zarówno na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16. iak i pkt 17 Pzp. Przepis te stanową, że wyklucza się
wykonawcę, który po pierwsze w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów, pod drugie wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia; z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w
wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Zgodnie z art. 14 ustawy Pzp do oceny czynności dokonywanych przez wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a zgodnie z
art. 355 § 1 kc dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach
danego rodzaju (należyta staranność). Przez należytą staranność rozumie się określony sposób
postępowania, mający prowadzić do spełnienia świadczenia, pewien model czy wzorzec
skonstruowany z reguł postępowania (Kodeks cywilny - komentarz; red. E. Gniewek, p.
Machnikowski CH BECK Warszawa 2017 r.). Przypisanie określonej osobie niedbalstwa jest
uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób
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odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności (tak w Wyroku Sądu
Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03). Przy czym wzorzec należytej
staranności ma charakter obiektywny i abstrakcyjny Jest ustalany niezależnie od osobistych
przymiotów i cech konkretnej osoby, a jednocześnie na poziomie obowiązków dających się
wyegzekwować w świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz konkretnych okoliczności
(tak w Wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 311/02).
Dodatkowo, w stosunku do profesjonalistów, miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż zgodnie z
art. 355 §2 kc należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, a zatem
konstruując wzorzec należytej staranności przedsiębiorcy w stosunkach jednostronnie i
obustronnie profesjonalnych należy brać pod uwagę to, że jego działalność ma charakter
profesjonalny (zawodowy), co oznacza między innymi, że prowadzona jest stale i przynajmniej
w założeniu, oparta na szczególnej wiedzy i umiejętnościach. Prowadzenie działalności
profesjonalnej uzasadnia zwiększone oczekiwania otoczenia co do wiedzy, skrupulatności i
rzetelności podmiotu prowadzącego taką działalność (Kodeks cywilny - komentarz; red. E.
Gniewek, P. Machnikowski CH BECK Warszawa 2017 r.). Za takiego profesjonalistę należy
również uznać, co do zasady, wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego. W tym wypadku wzorzec należytej staranności nakłada na wykonawcę, który
składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, czy
deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości bowiem te, składane w toku
przetargu, zmierzają do udzielenia zamówienia publicznego temu właśnie wykonawcy i mają
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego.

Odnosząc się z kolei do kwestii wprowadzenia w błąd, należy zwrócić uwagę, że jako takie
należy bez wątpienia zakwalifikować wszystkie informacje nieprawdziwe, czyli niemające
odzwierciedlenia w rzeczywistości. W kwestii rozumienia co powinno być traktowane jako
informacja nieprawdziwa, odwołać się należy do wytycznych dotyczących rozumienia tej
kategorii zawartych w wyroku Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2002 r. II CKN 1095/99 (OSNC
2003/3 poz. 42). W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy stwierdził (za sądem apelacyjnym), iż pojęcie
"prawda",

"prawdziwy",

bądź

ich

zaprzeczenie

występują

wielokrotnie

w

aktach

normatywnych, a wśród nich w kodeksie cywilnym (np. art. 780 § 1, art. 834, art. 815 § 3), w
kodeksie postępowania cywilnego (np. art. 3, art. 103 § 2, art. 252, 253, 254 § 1 i 2), w
kodeksie karnym (np. art. 132, 213 § 1, 2 i 3, art. 297 § 1, art. 313 §) oraz w kodeksie
postępowania karnego (np. art. 2 § 2, art. 188 § 1 i art. 312). Zdaniem Sądu Najwyższego, we
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wszystkich tych przypadkach pojęcie "prawda" rozumiane jest tak, jak w języku potocznym, a
więc jako zgodność (adekwatność) myśli (wypowiedzi - w znaczeniu logicznym) z
rzeczywistością (z "faktami" i "danymi"), co odpowiada - na gruncie filozoficznym - tzw.
klasycznej koncepcji prawdy i w tym sensie - zdaniem Sądu Najwyższego -wypowiedź o
rzeczywistości jest prawdziwa tylko wtedy, gdy głosi tak, jak jest w rzeczywistości.

W wyroku z 15 marca 2018 r. w sprawie akt KIO 380/18 Izba stwierdziła, że zamawiający,
oceniając czy informacje podane przez wykonawcę wprowadzają go w błąd, powinien się
ograniczyć wyłącznie do jednoznacznego ustalenia, czy dana informacja jest prawdziwa, czy
nieprawdziwa. Aby uznać informację za wprowadzającą w błąd nie jest istotne ustalenie, jaka
przyczyna spowodowała, że wykonawca taką informację przedstawił.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, wykonawca podał informacje niezgodne z
rzeczywistością, które podlegały ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Do ich podania doszło
na skutek co najmniej lekkomyślności. Jak w przypadku długości wymaganej drogi, możliwa
była prosta weryfikacja w oparciu o posiadany przez Wykonawcę protokół końcowy.
Jednocześnie, żadna procedura sanacyjna w tym zakresie nie mogła być wdrożona. Jak
przesądziła Izba w wyroku zapadłym na tle przedmiotowego przetargu w sprawie 2095/20
wykonawca, który przedstawił informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, nie jest
wzywany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. W przypadku złożenia
nieprawdziwych informacji wyłączona jest możliwość uzupełnienia dokumentów w trybie art.
26 ust. 3, zaś ocenie zamawiającego podlegają wyłącznie dokumenty pierwotnie złożone przez
wykonawcę wraz z ofertą. Wskazany wyrok zadecydował o wykluczeniu z postępowania
wykonawcy ZUE S. A. w Krakowie. W podobnej sytuacji znajduje się obecnie zwycięzca Polimex
Infrastruktura Sp. z o. o. w Warszawie, Polimex Mostostal S. A. w Warszawie oraz Trakcja PRKiL
S. A. w Warszawie, przy czym nieprawdziwe informacje zawiera nie tylko wykaz osób
wykonawcy ale również załącznik do oferty.

Konsekwencją wskazanych w pkt 1 i 11 petitum odwołania zarzutów jest naruszeni art. 91 ust. 1
Pzp w zw. z art. 7 ust. 3 Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Konsorcjum podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp i 24 ust. 1 pkt 16
Pzp, która to oferta winna być odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp, podczas gdy
najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu jest oferta Odwołującego.
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Zarzut naruszenia art. art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp, wyrażające się m.in. w zaniechaniu sumiennego
wyjaśnienia oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, czy choćby wystąpienia do Inwestorów zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 w celu zweryfikowania stanu
faktycznego przedstawionego przez Konsorcjum, pomimo, że dokumentacja złożona na
wezwanie przez Konsorcjum jest niekompletna i nie wyjaśnia wszechstronnie stanu
faktycznego sporu.
Wybór wykonawcy odbywa się w trybie otwartego przetargu zorganizowanego w ramach
zamówienia publicznego, w którym Zamawiający musi dokonać wyboru jednego spośród kilku
wykonawców oferujących swoje usługi i tego wyboru musi dokonać zgodnie z zasadami,
którymi kierują się zamówienia publiczne, tj. z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego
traktowania wykonawców i przejrzystego trybu tego wyboru. Tym samym zaakceptowanie
wyboru jednego z wykonawców w sposób proponowany przez Zamawiającego, mogłoby
powodować - i najprawdopodobniej powodowałoby - poczucie pokrzywdzenia pośród innych
wykonawców - nie tylko Odwołującego, ale też tych wykonawców, których oferty w tym
postępowaniu zostały odrzucone z różnych powodów, podczas gdy oni również byliby chętni
do zmodyfikowania swoich ofert i dostosowania ich do wymagań Zamawiającego. Naruszałoby
to zarówno uczciwą konkurencję pomiędzy nimi, wyrażającą się m.in. równym ich
traktowaniem, jak też i transparentność wyboru tego wykonawcy, z którym Zamawiający
finalnie podpisze umowę.
Poczucie wykonawców, że w danym postępowaniu zachowana została uczciwa konkurencja,
jest kwintesencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to poczucie
najczęściej intuicyjne, zależne od wielu czynników - dlatego też jest najczęstszym przedmiotem
rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego orzeczenia wskazują model
postępowania w celu zachowania owej uczciwej konkurencji i tym samym kierunek
interpretacji pewnych zachowań wykonawców i zamawiających, które mogą być uznane za
zgodne z wymogami uczciwej konkurencji lub nie.
Takimi dwoma orzeczeniami, które można tu przywołać są wyroki z 29 marca 2012 r. w sprawie
C-599/10 SAG ELV Slovensko a.s. oraz z 10 października 2013 r. w sprawie C-336/12 Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregaende Uddannelser przeciwko Manova A/S.
W pierwszym z nich - co do „oferty niedokładnej lub niezgodnej z wymogami technicznymi
zawartymi w specyfikacji" Trybunał wskazał, że gdy złożone zostaną oferty, zasadniczo nie
mogą one zostać zmienione ani z inicjatywy instytucji zamawiającej, ani z inicjatywy kandydata.
Zasada równego traktowania kandydatów oraz wynikający z niej obowiązek przejrzystości
sprzeciwiają się bowiem wszelkim negocjacjom pomiędzy instytucją zamawiającą a
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kandydatami. Dopuszczenie, by instytucja zamawiająca mogła zwrócić się do kandydata,
którego ofertę uważa za niedokładną lub niezgodną z wymogami technicznymi zawartymi w
specyfikacji, z żądaniem udzielenia wyjaśnień w tym względzie mogłoby bowiem w przypadku,
w którym oferta tego kandydata zostałaby ostatecznie przyjęta, prowadzić do wybór
wykonawcy odbywa się w trybie otwartego przetargu zorganizowanego w ramach zamówienia
publicznego, w którym Zamawiający musi dokonać wyboru jednego spośród kilku
wykonawców oferujących swoje usługi i tego wyboru musi dokonać zgodnie z zasadami,
którymi kierują się zamówienia publiczne, tj. z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego
traktowania wykonawców i przejrzystego trybu tego wyboru. Tym samym zaakceptowanie
wyboru jednego Z wykonawców w sposób proponowany przez Zamawiającego, mogłoby

powodować - i najprawdopodobniej powodowałoby - poczucie pokrzywdzenia pośród innych
wykonawców - nie tylko Odwołującego, ale też tych wykonawców, których oferty w tym
postępowaniu zostały odrzucone z różnych powodów, podczas gdy oni również byliby chętni
do zmodyfikowania swoich ofert i dostosowania ich do wymagań Zamawiającego. Naruszałoby
to zarówno uczciwą konkurencję pomiędzy nimi, wyrażającą się m.in. równym ich
traktowaniem, jak też i transparentność wyboru tego wykonawcy, z którym Zamawiający
finalnie podpisze umowę.
Poczucie wykonawców, że w danym postępowaniu zachowana została uczciwa konkurencja,
jest kwintesencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to poczucie
najczęściej intuicyjne, zależne od wielu czynników - dlatego też jest najczęstszym przedmiotem
rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego orzeczenia wskazują model
postępowania w celu zachowania owej uczciwej konkurencji i tym samym kierunek
interpretacji pewnych zachowań wykonawców i zamawiających, które mogą być uznane za
zgodne z wymogami uczciwej konkurencji lub nie.
Takimi dwoma orzeczeniami, które można tu przywołać i którymi m.in. kierowała się Izba
wydając niniejszy wyrok, są wyroki z 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV Slovensko
a.s. oraz z 10 października 2013 r. w sprawie C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregaende Uddannelser przeciwko Manova A/S.
W pierwszym z nich - co do „oferty niedokładnej lub niezgodnej z wymogami technicznymi
zawartymi w specyfikacji" Trybunał wskazał, że gdy złożone zostaną oferty, zasadniczo nie
mogą one zostać zmienione ani z inicjatywy instytucji zamawiającej, ani z inicjatywy kandydata.
Zasada równego traktowania kandydatów oraz wynikający z niej obowiązek przejrzystości
sprzeciwiają się

bowiem wszelkim

negocjacjom pomiędzy instytucją zamawiającą a

kandydatami. Dopuszczenie, by instytucja zamawiająca mogła zwrócić się do kandydata,
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którego ofertę uważa za niedokładną lub niezgodną z wymogami technicznymi zawartymi w
specyfikacji, z żądaniem udzielenia wyjaśnień w tym względzie mogłoby bowiem w przypadku,
w którym oferta tego kandydata zostałaby ostatecznie przyjęta, prowadzić do żądania
wyjaśnień nie można było uznać po zakończeniu procedury wyboru ofert i w świetle jego
wyniku za nieuzasadnione bardziej lub mniej korzystne traktowanie oferenta lub oferentów,
do których zażądanie takie skierowano. Powyższe zasady dotyczące ofert złożonych przez
oferentów można zastosować do zgłoszeń składanych przez kandydatów (wg nomenklatury
ustawy Prawo zamówień publicznych chodzi tu wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz część „podmiotową" oferty dotyczącą podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu). Instytucja zamawiająca może więc zażądać poprawienia
lub uzupełnienia w szczegółach informacji przedstawionych w zgłoszeniu, pod warunkiem że
dotyczy to informacji lub danych, jak publikowane sprawozdania finansowe, co do których
można obiektywnie ustalić, że pochodzą sprzed daty upływu terminu zgłoszeń. Inaczej jednak
jest w sytuacji, gdy materiały dotyczące zamówienia wymagają przedstawienia brakującego
dokumentu lub informacji pod rygorem wykluczenia. Instytucja zamawiająca powinna bowiem
ściśle przestrzegać ustanowionych przez siebie kryteriów.
W konkluzji Trybunał wskazał, że „zasadę równego traktowania należy interpretować w ten
sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie wezwaniu kandydata przez instytucję zamawiającą, po
upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do
przedstawienia dokumentów opisujących sytuację kandydata, na przykład sprawozdań
finansowych, co do których można w sposób obiektywny ustalić, iż istniały przed upływem
terminu zgłoszeń, o ile w materiałach dotyczących zamówienia nie zawarto wyraźnie wymogu
przedstawienia takich dokumentów pod rygorem wykluczenia kandydata. Żądanie takie nie
może powodować nieuzasadnionego bardziej lub mniej korzystnego traktowania kandydata
lub kandydatów, do których zostało skierowane."

III.

naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp

Rozdział V ust. 2 pkt 2 ppkt d SIWZ stanowi: Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji
przedmiotowego zamówienia będzie dysponował Zespołem, posiadającym odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, który zostanie skierowany przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego
zamówienia, m. in. 1 osobą, która będzie pełnić odrębną funkcję Kierownika robót drogowych
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w zakresie torowisk posiadającą. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz
doświadczenie zawodowe przy realizacji trzech zakończonych zadań, zdobyte nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujących budowę lub
przebudowę torowiska tramwajowego o długości co najmniej 500 m pojedynczego toru, każde
zadanie, na stanowisku/ stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót.

W wykazie osób złożonym na wezwanie Zamawiającego Konsorcjum wskazała Panu

zys

•a

j zaś w omawianym zakresie m. in. zadania:

k<

Zadanie nr 48 „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na
odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej"
Zadanie nr 52 „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra,
Plac Krakowski Wiktora Brysza i Wolności"
Modernizacja torowiska tramwajowego nie jest budową lub przebudową torowiska
tramwajowego. A wątpliwości, które nasuwają się już choćby w związku z nazwą zadania, nie
zostały wyjaśnione przez Wykonawcę pomimo, wezwania przez Zamawiającego do wyjaśnień.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyjaśnienia w sposób niebudzący żądnych wątpliwości, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego. Jednocześnie,
Zamawiający nie był uprawniony do ponownego wezwania Wykonawcy do wyjaśnień wykazu

IV.

Wniosek dowodowy:

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, tj. '
Wc.

lA/
■ ul\>

.

i, na okoliczność wskazania wszystkich umów w sprawie zamówienia publicznego,

które zostały rozwiązane przed czasem z ’ *

. lub przez

_ A. oraz

powodów takiego stanu rzeczy.

Wskazując na powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:
Załącznik 1 - umowa nr 50/2017/2018 z dnia 20.01.2017 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w
Gdańsku na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł
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autostrady Al Stanisławie", z aneksami nr 1 z dn. 14.07.2017r., nr 2 z dn. 30.10.2017r., nr 3 z
dn. 26.07.2018r.
Załącznik 2 - umowa nr ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r. na „Rozbudowę drogi
wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła
autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" z aneksami nr 1/2017 z dn.
17.08.2017r., nr 2/2017 z dn. 06.09.2017r., nr 3/2017 z dn. 02.10.2017r., nr 4/2017 z dn.
14.11.2017r., nr 5/2017 z dn. 21.11.2017r., nr 6/2017 z dn. 29.11.2017r., nr 7 z dn.
19.03.2018r., nr 8 z dn. 12.04.2018r., nr 9 z dn. 27.06.2018r., nr 10 z dn. 30.08.2018r., nr 11 z
dn. 07.09.2018r., nr 12 z dn. 12.10.2018r., nr 13 z dn. 29.10.2018r., nr 14 z dn. 31.10.2018r., nr
15 z dn. 20.12.2018r., nr 16 z dn. 09.01.2019r., nr 17 z dn. 01.02.2019r., nr 18 z dn.
11.03.2019r„ nr 19 z dn. 26.03.2019r.,
Załącznik 3 - umowa z dnia 15.09.2016 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dot.
„Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW NR 781" (aneks nr 1 z dn. 03.10.2016r., nr 2 z dn.
28.12.2016r., nr 3 z dn. 30.12.2016r., nr 4 z dn. 02.11.2018r., nr 5 z dn. 08.04.2019r., nr 6 z dn.
29.07.2019r.),
Załącznik 4 - umowa nr 234/2016/ZDW z dnia 5.12.2016 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w
Krakowie na „Rozbudowę DW 957 Krowiarki - Nowy Targ, zadanie 1 - opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie robót (aneks nr 1 z dn. 30.12.2016r., nr 2 z dn.
29.10.2018r.),
Załącznik 5 - pismo ZDW w Krakowie z dnia 27 listopada 2020r. (wraz z zapytanie o udzielenie
informacji publicznej,
Załącznik 6 - Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy z 11.03.2020r.
Załącznik nr 7 - protokoły z narad koordynacyjnych: 28.10.2019r., 20.11.2019r., 10.12.2019r.,
21.01.2020r.,
Załącznik nr 8 - notatka z wizji lokalnej z dnia 29.01.2020r.,
Załącznik nr 9 - protokół odbioru częściowego z dn. 30.08.2019r.,
Załącznik nr 10 - harmonogram robót REW.3,
Załącznik nr 11 - protokół inwentaryzacji robót z dn. 15.04.2020r.,
Załącznik nr 12 - oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu z dnia 19.06.2020r., wraz z
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej,
Załącznik nr 13 - harmonogram z 14.11.2019r.,
Załącznik nr 14 - operat kolaudacyjny,
Załącznik nr 15 - notatki z narady z: 08.02.2018r., 19.04.2018r., 21.08.2018r., 31.08.2018r.,
08.03.2019r., 28.10.2019r., 21.01.2020r„
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LBY.410.001.08.2019, marzec 2019r.,
Załącznik 17 - protokół odbioru częściowego - roboty budowlane do umowy nr
ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017rv z dnia 21.07.2017r.;
Załącznik 18 - protokół odbioru częściowego - roboty budowlane do umowy nr
ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 20.11.2017r.,
zarączniK

19 -

proto kot oaDioru Częściowego —

roooiy ouuowiane ero omowy nr-

ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 27.02.2018r.,
Załącznik

20 -

protokół odbioru częściowego -

roboty budowlane do umowy nr

ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 12.06.2018r„
Załącznik

Z1 -

protokół odbioru częściowego -

roboty budowlane do umowy nr

ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 05.09.2018r.,
Załącznik 22 -

protokół odbioru częściowego -

roboty budowlane do umowy nr

ZDW.N4.363.02.2016 z dn. 19.04.2017r., z dnia 12.12.2018r.,
Załącznik nr 23 - pismo z dnia 3 grudnia 2020 r. Burmistrza Łomianek, wraz z wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej,
Załącznik nr 24 - Pismo z dnia 7.10.2020 r. Podlaski ZDW, wraz z wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej,
Załącznik nr 25 - Pismo z dnia 9.10.2020 r. Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski, wraz z
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej,
Załącznik nr 26 - pismo z dnia 16.10.2020 r.. Prezydenta Miasta Świętochłowice, wraz z
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.
Załącznik 27 - odpis z KR5 dla KOBYLARNIA S.A.,
Załącznik 28 - odpis z KRS dla MIRBUD S.A.,
Załącznik 29 - pełnomocnictwo MIRBUD S.A., do wniesienia odwołania,
Załącznik 30 - pełnomocnictwo konsorcjalne, do wniesienia odwołania,
Załącznik 31 - dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
Załącznik 32 - dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości,
Załącznik 33 - dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu.
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