
 

 

Rotmanka, dnia 11.02.2022 r. 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia 
sektorowego podprogowego na „Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa 
stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rotmanka, gmina 
Pruszcz Gdański” (znak sprawy ZP/29/2021). 
 
Unieważnienie następuje na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych podprogowych w „Eksploatator” Sp. z o.o.   
  
Zamawiający wyjaśnia, iż Opis Przedmiotu Zamówienia miał wadę polegającą na 
nieprecyzyjnym określeniu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 13 ust. 2 
Regulaminu „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od 
Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz 
umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w 
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”. Zamawiający w zakresie 
doświadczenia zawodowego wykonawcy nie doprecyzował, iż doświadczenie przy budowie 
SUW musi dotyczyć SUW wody pitnej. Jedna ze złożonych ofert zawiera jedynie wykazanie 
doświadczenia wykonawcy przy budowie SUW innego rodzaju niż dla wody pitnej, co przy 
aktualnych zapisach OPZ uniemożliwia uzupełnienie lub odrzucenie takiej oferty, zaś z drugiej 
strony literalne spełnienie wymogu określonego w OPZ nie spełnia celu określonego w art. 13 
ust. 2 Regulaminu jakim jest wybór wykonawcy wykazującego doświadczenie związane z 
danym rodzajem zamówienia „w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz 
umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia”. Z 
niniejszym postępowaniu kluczowe jest doświadczenie Wykonawcy w realizacji SUW 
uzdatniającej wodę pitną, a więc o najwyższych standardach jakościowych z uwagi, iż woda ta 
jest przeznaczona do spożycia.  
 
Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych 
w „Eksploatator” Sp. z o.o. Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe, jeżeli 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
ważnej umowy w sprawie zamówienia”. 
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