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FL-2/241/252/20/MR Warszawa, 22 lutego 2021 r. 

   
 KOMBUD 
 ul.  Brużyca 38 

 95-070 Aleksandrów Łódzki 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji 
budowlanej, wykonawczej i przetargowej na remont pomieszczeń 
laboratoryjnych o łącznej powierzchni 4000 m2,  w budynku nr 1 w 

siedzibie Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii 
Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy 

ul. Rydygiera 8, uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji 
administracyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
w tym pozwolenia na budowę, oraz pełnienie nadzoru autorskiego – 

sprawa nr  FL-2/223/252/20/MR 
 

 

Niniejszym informujemy, że w wyniku badania złożonych w 

przedmiotowym postępowaniu ofert, Państwa oferta została odrzucona na mocy Art. 

89 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. "Prawo zamówień pub licznych" (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zmianami). 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z pkt VII.6.3) SIWZ : „W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego 
zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. V 1.2).c) SIWZ, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu co najmniej trzech usług odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, (załącznik nr 5 do 
SIWZ) wraz z dowodami na ich należyte wykonanie”.  

Z analizy złożonego dokumentu, o którym mowa powyżej, wynika, że przedłożony 
wykaz robót oraz załączone do niego referencje nie spełniają wymagań SIWZ. Również  
złożone w przedmiotowym postępowaniu Państwa dodatkowe wyjaśnienia nie 

przekonują Zamawiającego, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności 
zawodowe pozwalające mu wykonać zamówienie. Załączone referencje są niezgodne z 

wymaganiami SIWZ, posiadają zarówno inny zakres merytoryczny (inna powierzchnia i 
rodzaj obiektów) jak i wartościowy.  
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W związku z powyższym oferta jest niezgodna z wymaganiami SIWZ i 

podlega odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 180 ustawy „Prawo zamówień publicznych” od powyższej 

decyzji przysługuje Państwu wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej. 


