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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.7) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp)  
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zabezpieczenie i uszczelnienie nasypu drogowego drogi wojewódzkiej nr 181  
w m. Drawski Młyn ‘’ ofertę złożyli następujący wykonawcy:  
 

 
Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione.  
Podstawa unieważnienia: 
art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12) Pzp wykluczył z postępowania wykonawcę KLP  
sp. z o.o., ponieważ wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający  
wymagał w pkt. 6.2.3a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonania (zakończeniu) w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–  
w tym okresie co najmniej trzech zadań związanych z wykonaniem zabezpieczeń i uszczelnień nasypów 
drogowych każde o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
nie przedstawił dowodów na wykonanie co najmniej trzech zadań związanych z wykonaniem zabezpieczeń  
i uszczelnień nasypów drogowych. Ponadto w zakresie spełnienia warunku opisanego w pkt. 6.2.3b) SIWZ 
wskazana przez wykonawcę osoba kierownika budowy/robót nie realizowała zadań związanych z wykonaniem 
zabezpieczeń i uszczelnień nasypów drogowych.  
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.5) Pzp Zamawiający odrzucił ofertę KLP sp. z o.o. jako złożoną przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
W związku z tym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Cena 
C [zł] 

Obliczenie pkt 
w kryterium - cena 

60 pkt 

Razem 
liczba 

punktów 
C+R+D 

Okres udzielonej 
rękojmi 
R [lat] 

Obliczenie pkt 
w kryterium  

– okres udzielonej rękojmi 
0 pkt, 10 pkt, 20 pkt, 

Doświadczenie 
kierownika 

budowy/kierowni
ka robót 

D [ilość zadań] 

Obliczenie pkt 
w kryterium  

- doświadczenie kierownika 
budowy/ kierownika robót 

0 pkt, 10 pkt, 20 pkt. 

1.  KLP Sp. z o.o.  
66-627 Bobrowice 113 

489 865,95 
Oferta odrzucona 7 

3 


