Warszawa, dnia 20.03.2015 r.

UZP/DKUE/KU/22/15
Informacja o wyniku kontroli uprzedniej

I.

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było

przedmiotem kontroli:
Zamawiający:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
ul. Kępa 19
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Przedmiot zamówienia :

„Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla
zadania 7 – dokończenie Robót – II” objętych Projektem
pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie
części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia:

86 768 625,72

zł

(20 537 438,93

euro)

wraz

z zamówieniami uzupełniającymi 130 152 938,58 zł
(30 806 158,39 euro) – całkowita wartość projektu
15 128 342,96
kontrolowanego

zł

(3 580 757,64
postępowania,

euro)
w

–

tym

wartość
wartość

zamówień uzupełniających na kwotę 5 042 780,99 zł
(1 193 585,88 euro)
II.

Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku:

1.

Jak wynika z dokumentacji przedmiotowego postępowania, zamawiający w celu

oceny spełniania warunku zdolności finansowej wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu
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(Sekcja III.2.2) i w siwz (pkt 10.1 I 4b) złożenia przez wykonawców następującego
dokumentu:

informacji

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej,

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym
posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub
posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 mln PLN,
tj. dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 nieobowiązującego na dzień wszczęcia
kontrolowanego postępowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Katalog ww. dokumentów
został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Zgodnie
z § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. zamawiający może żądać
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zatem przepisy rozporządzenia, obowiązującego w dacie wszczęcia przedmiotowego
postępowania, nie wyłączają możliwości potwierdzenia sytuacji finansowej wykonawcy
w oparciu o dokumenty wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–
kredytową, w których wykonawca nie posiada rachunku.
W konsekwencji stwierdzić należy, że żądanie przez zamawiającego informacji banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek stanowi naruszenie §1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 171a ustawy Prawo zamówień publicznych
zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu zastrzeżeń od wyniku
kontroli uprzedniej w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli.
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