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Tuchów, 21.09.2020r. 
L.Dz. DIR/715/PZ/P/ZP5-20/09/2020/1172 

 
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty 

najkorzystniejszej oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert w zakresie 
części II i III 

 
Dotyczy: postępowania sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów””. 
 
Znak postepowania ZP-5/20.   

 
 Działając w oparciu o art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 
dalej „ustawą”) oraz w oparciu o dyspozycje wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 
września 2020 r. sygn. akt: KIO 1624/20, Zamawiający Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” 
Sp. z o.o. unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 8 lipca 2020r. 
w zakresie części II „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” i 
w zakresie części III „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kielanowicach oraz w 
ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”” oraz zawiadamia o powtórzeniu 
czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postepowania – w zakresie części II i III.  
 

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej  
dla części II i III 

 
 Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający przygotowuje 
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i przejrzystość. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu 
zgodnie z przepisami ustawy (art. 7 ust. 3 ustawy).  
 
 W dniu 4 września 2020r. Krajowa Izba Odwoławcza na skutek odwołania 
wniesionego przez Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. z/s w Stróżówce od 
rozstrzygnięcia dla części III nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 
oferty najkorzystniejszej w części III zamówienia, powtórzenie czynności badania i oceny 
ofert w ww. części, w tym przyznania ofercie Odwołującego maksymalnej ilości punktów w 
kryterium „dodatkowe doświadczenie kierownika budowy”. Z racji tego, iż Zamawiający 
dokonując oceny oferty Odwołującego złożonej dla części III postąpił w tożsamy sposób 
oceniając ofertę Odwołującego dla części II w zakresie kryterium „dodatkowe doświadczenie 
kierownika budowy”, Zamawiający postanowił dokonać unieważnienia wyboru Wykonawcy 
oraz powtórzenia czynności oceny ofert zarówno dla części III jak i części II.  



  
 

 
 Z uwagi na powyższe Zamawiający unieważnia czynności oceny ofert i wybór 
konsorcjum firm: „MULTIKOP” Sp. z o. o. S.K., Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Lider 
konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek Strzeszyn 567, 
38 – 340 Biecz - Partner konsorcjum dla części II i III. 
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