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ZAWIADOMIENIE 

 

W związku z prowadzonym przez spółkę Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. 
(„Zamawiający”) postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót 
budowlanych stanowiących Zadanie 1 realizowane w ramach Projektu Budowa farmy wiatrowej z 
instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo („Projekt ”) – „Wykonanie wewnętrznej 
infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zespołu elektrowni 
wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych” (numer 
referencyjny postępowania: Ba/1/2011) (dalej „Postępowanie”) Zamawiający, działając na 
podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) („Prawo Zamówień Publicznych”), 
zawiadamia o: (a) wyborze najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu, (b) Wykonawcach, którzy 
zostali wykluczeniu z Postępowania, (c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz (d) 
terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 
Postępowanie prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Prawa 
Zamówień Publicznych. 

1. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w Postępowaniu 
przeprowadzonej w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia („SIWZ ”), Zamawiający wybrał ofertę spółki MEGA S.A. z siedzibą w Gdyni, 
ul. Hutnicza 42, 81-038 Gdynia („Wybrany Wykonawca”) jako najkorzystniejszą ofertę 
spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w Postępowaniu przez 
Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z Postępowania.  

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w Postępowaniu oraz złożył ofertę 
zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną 
liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ.  

W Postępowaniu wpłynęło sześć ofert. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono 
informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy 
oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w każdym z kryteriów oceny 
i łączną liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu 
Wykonawców i odrzuceniu ofert. 
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Lp. Nazwa (firma) Wykonawcy, siedziba, adres Liczba 
punktów w 

ramach 
kryterium 

„cena” 

Liczba 
punktów w 

ramach 
kryterium  

„okres 
gwarancji” 

Łączna liczba 
punktów 

Informacja o 
wykluczeniu 
wykonawcy / 

odrzuceniu oferty 

1. MEGA S.A. 
ul. Hutnicza 42 
81-038 Gdynia 

94,00 2,25 96,25  

2. Standard Projekt Sp. z o.o. 
ul. Bukowa 27 
87-100 Toruń 

Contrast Sp. z o.o. 
ul. Ks. I. J. Skorupki 1B 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

88,27 6,00 94,27  

3. ELEKTROBUDOWA S.A. 
ul. Porcelanowa 12 
40-246 Katowice 

89,61 2,25 91,86  

4. Alstal Grupa Budowlana 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. 
Jacewo 76 
88-100 Inowrocław  

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa 
Elektroenergetycznego Elbud 
Gdańsk S.A. 
ul. Powstańców Warszawy 53 A 
81-712 Sopot 

70,34 3,75 74,09  

5. Eneria Sp. z o.o. 
Izabelin-Dziekanówek 6 
05-092 Łomianki 

   Wykonawca 
wykluczony,  
oferta odrzucona 

6. Aldesa Construcciones S.A. 
Bahia de Pollensa 13 
28042 Madryt, Hiszpania 

   Wykonawca 
wykluczony, 
oferta odrzucona 

 

2. Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu z Postępowania następujących Wykonawców oraz 
odrzuceniu złożonych przez tych Wykonawców ofert przedstawiając poniżej uzasadnienie 
faktyczne i prawne podjętych decyzji: 

(a) Eneria Sp. z o.o. 

Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
wykluczył z Postępowania spółkę Eneria Sp. z o.o. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Prawa 
zamówień publicznych oferta spółki Eneria Sp. z o.o. zostaje uznana za odrzuconą. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały w 
sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w Postępowaniu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 3 Prawa Zamówień 
Publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w siedzibie Zamawiającego 
do dnia 20 października 2011 r. do godziny 16:00 poprawionych i uzupełnionych 
dokumentów w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 
Postępowaniu. 

W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 9.1.3) Części I SIWZ 
(dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia) Wykonawca został wezwany do złożenia Załącznika nr 5 do 
Części I SIWZ (Wykaz osób) uzupełnionego o informacje potwierdzające, że osoba 
wskazana przez Wykonawcę do pełnienia w Projekcie funkcji kierownika budowy 
posiada co najmniej pięć lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w 
tym kierowała co najmniej jedną budową farmy wiatrowej o łącznej mocy nie mniejszej 
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niż 800 kW. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca przekazał 
Zamawiającemu poprawiony Załącznik nr 5 do Części I SIWZ. Z przekazanego przez 
Wykonawcę uzupełnionego Wykazu osób wynika, że osoba wskazana przez 
Wykonawcę do pełnienia w Projekcie funkcji kierownika budowy posiada pięcioletnie 
doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, a nie kierownika budowy. W 
związku z powyższym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku, o którym mowa w 
pkt 9.1.3) Części I SIWZ (dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) w sposób określony w pkt 9.2.2) 1) 
Części I SIWZ. 

Zgodnie z pkt 14.10 Części I SIWZ dokumenty określone w pkt 10 Części I SIWZ 
należało złożyć w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
Postępowaniu, które należało złożyć w oryginale. Kopie wszystkich dokumentów 
dołączonych do oferty Wykonawcy zostały poświadczone za zgodność z oryginałem w 
sposób, który uniemożliwiał weryfikację, czy poświadczenia dokonywała osoba 
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. W konsekwencji Zamawiający wezwał 
Wykonawcę do ponownego złożenia wszystkich dokumentów, które były składane jako 
kopie poświadczane za zgodność z oryginałem, w formie, która umożliwi identyfikację 
osoby dokonującej poświadczenia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
Wykonawca przekazał Zamawiającemu kopie dokumentów poświadczone za zgodność 
z oryginałem w sposób umożliwiający identyfikację osoby dokonującej poświadczenia 
jedynie w odniesieniu do niektórych kopii dokumentów dołączonych do oferty. Kopie 
następujących dokumentów nie zostały poprawione w sposób wskazany przez 
Zamawiającego: (a) kopia certyfikatu ubezpieczenia, (b) kopie referencji 
potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych wymienionych w 
Wykazie robót budowlanych (Załącznik nr 4 do Części I SIWZ), oraz (c) kopia 
zaświadczenia o braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Wykonawca złożył w ramach uzupełnienia dokumentów prawidłowo poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o braku zaległości wobec Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Jednak dokument ten został pominięty w procesie oceny 
spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, ponieważ zaświadczenie zostało 
wystawione w dniu 11 października 2011 r., a więc po upływie terminu składania ofert 
w Postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 3 października 2011 r.  

Z powodu złożenia przez Wykonawcę niektórych dokumentów w formie, która nie 
spełnia wymogów określonych w pkt 14.10 Części I SIWZ Wykonawca nie wykazał 
spełnienia następujących warunków udziału w Postępowaniu w sposób określony w 
SIWZ: (a) warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego w pkt 9.1.4) Części 
I SIWZ (niewłaściwa forma certyfikatu ubezpieczenia), (b) warunku posiadania wiedzy 
i doświadczenia określonego w pkt 9.1.2) Części I SIWZ (niewłaściwa forma referencji 
potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych), (c) warunku braku 
podstaw wykluczenia Wykonawcy (niewłaściwa forma zaświadczenia braku zaległości 
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).  
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Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 Prawa Zamówień 
Publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

(b) Aldesa Construcciones S.A. 

Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający 
wykluczył z Postępowania spółkę Aldesa Construcciones S.A. Zgodnie z art. 24 ust. 4 
Prawa zamówień publicznych oferta spółki Aldesa Construcciones S.A. zostaje uznana 
za odrzuconą. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały w 
sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w Postępowaniu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 3 Prawa Zamówień 
Publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w siedzibie Zamawiającego 
do dnia 20 października 2011 r. do godziny 16:00 poprawionych i uzupełnionych 
dokumentów w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
Postępowaniu. 

W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 9.1.4) SIWZ (sytuacja 
ekonomiczna i finansowa) Wykonawca został wezwany do złożenia dowodu opłacenia 
polisy ubezpieczeniowej. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca 
przekazał Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości, 
która nie jest zgodna z wysokością składki określoną w przekazanej przez Wykonawcę 
polisie ubezpieczeniowej. Ponadto przekazany dokument opłacenia składki jest 
pokwitowaniem wystawionym przez podmiot inny niż ubezpieczyciel. Należało uznać, 
że w związku z brakiem potwierdzenia opłacenia składki ubezpieczeniowej 
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 9.1.4) Części I 
SIWZ (sytuacja ekonomiczna i finansowa) w sposób określony w pkt 9.2.3) Części I 
SIWZ. 

Wykonawca złożył wraz z ofertą kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej 
w imieniu Wykonawcy. Do kopii pełnomocnictwa sporządzonego w języku 
hiszpańskim dołączone było jego tłumaczenie na język polski. Złożone pełnomocnictwo 
nie spełnia wymogów określonych w pkt 14.13 Części I SIWZ dotyczących formy 
pełnomocnictwa (oryginał bądź kopia poświadczona notarialnie). W związku z 
powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa w formie 
zgodnej z wymogami pkt 14.13 Części I SIWZ. W wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie Wykonawca przekazał Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa, które nie 
jest dokumentem tożsamym ze złożoną wcześniej kopią. Do oryginału pełnomocnictwa 
złożonego w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie dołączył 
tłumaczenia dokumentu. Ponieważ oryginał złożonego pełnomocnictwa jest innym 
dokumentem niż wcześniej przekazana kopia, do której dołączone było jej tłumaczenie 
na język polski Zamawiający uznał, że wobec nieprzekazania tłumaczenia oryginału 
pełnomocnictwa nie spełnia ono wymogów określonych w pkt 14.12 Części I SIWZ. 
Należało zatem uznać, że Wykonawca nie złożył wraz z ofertą prawidłowego 
pełnomocnictwa udzielnego osobie, która podpisała ofertę oraz oświadczenia i 
dokumenty złożone wraz z ofertą. 
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Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 Prawa zamówień publicznych 
ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

Brak pełnomocnictwa zgodnego z wymogami SIWZ dla osoby podpisującej ofertę i 
oświadczenia dołączone do oferty powoduje niezgodność oferty z wymogami SIWZ i w 
konsekwencji odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Prawa 
Zamówień Publicznych. 

3. Zamawiający informuje, że z umowa z Wybranym Wykonawcą może być zawarta po upływie 
terminu określonego zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, tj. po upływie 
10 dni od dnia przesłania wykonawcom niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną. 

 

Dagmara Batogowska-Zwierz 

członek zarządu 

 

 

Otrzymują: 

1. MEGA S.A. 

2. Standard Projekt Sp. z o.o. – jako pełnomocnik wykonawców: Contrast Sp. z o.o. i Standard 
Projekt Sp. z o.o. 

3. ELEKTROBUDOWA S.A. 

4. Alstal Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – jako pełnomocnik 
wykonawców: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Gdańsk S.A. 
oraz Alstal Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

5. Eneria Sp. z o.o. 

6. Aldesa Construcciones S.A. 
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