
Słupsk, dnia 20.04.2007r. 
 

 
Dotyczy: Kontraktu nr 03 w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program 

gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” na „Budowę kanalizacji 
sanitarnej w gminie Słupsk i gminie Kobylnica” -  nr postępowania 
01/PN/JRP/2007. 

 
   

Uprzejmie Państwa zawiadamiamy, Ŝe w w/w zamówieniu publicznym Zamawiający: 
 

1. UniewaŜnił postępowanie w części I:  
 
Zamawiający uniewaŜnia postępowanie w Części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, 

poniewaŜ cena najkorzystniejszej oferty – Konsorcjum: Hydrobudowa Włocławek S.A., 
PBG S.A., Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo 
Budowlane Skibiński z ceną 12 809 983,98 Euro, przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający 
moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 3 728 638,42 Euro.  
 

2. Wykluczył następującego wykonawcę z postępowania w części I: 
 
Konsorcjum:   
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych „Ce-STA” Ul. Portowa 21, 
76-200 Słupsk 
Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX” s.j. i nŜ. Jerzy Kniaź  
Ul. Sportowa 3 e, 76-200 Słupsk  
 
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 10 Prawa zamówień publicznych. 

Przyczyną wykluczenia z postępowania jest niespełnienie warunku udziału  
w postępowaniu określonego w pkt. 9.1.3)d.  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający wymagał od wykonawcy przedstawienia w ofercie Projektanta, który będzie 
legitymował się „uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im waŜne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bez 
ograniczeń”. 
  Przedstawiony w ofercie Projektant Pani Milita Gruszecka posiada uprawnienia 
upowaŜniające do wykonania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie 
projektanta w specjalności instalacyjno-inŜynieryjnej w zakresie sieci wod-kan. 
wydanych na podstawie  § 2 ust. 1 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46), które nie 
spełniają wymagań SIWZ.   
 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
   Z powaŜaniem: 

 


