
                                                                         
 
 
POWIAT RACIBORSKI    
PLAC STEFANA KORZEI 4 
47 – 400 RACIBÓRZ 
OR.VII.272.08.2020                          
 

 
dot. postępowania o 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn.  Wykonanie prac zmierzających do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych 
pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.3 
jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 ) informuję, iż:
 
Oferta złożona w postępowaniu OR.VII.272.0
Powiat Raciborski w trybie przetargu nieograniczonego pn
parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych pod nazwą
Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leon Burdzik 47 
zamawiającego na podstawie art. 89
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843.).  
 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1
się o przedstawienie zgodnie punktem 7.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym c
roboty zostały wykonane zgodnie 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
roboty budowlane były wykonywane
zdolność zawodową tj. nie wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy 
budowie, przebudowie, remoncie lub oczyszczeniu rowu polegającą na wybraniu n
30 000 zł netto (słownie: trzydzieści
  
W związku z powyższym oferta 
ul. Spółdzielcza 10  na podstawie 
publicznych została odrzucona. 
 

 
 
 
Sporządziła: Ewa Mekeresz, wew.375
 

                                                                    

    Racibórz, dnia 28.09.2020

                                                                                 

INFORMACJA 
O ODRZUCENIU OFERTY 

dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR.VII.272.08.2020

 
Wykonanie prac zmierzających do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych 

pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie 
na rowach i rurociągach drenarskich” 

 
jąc na podstawie art. 92 ust.1 pkt.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 ) informuję, iż: 

złożona w postępowaniu OR.VII.272.08.2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 
Powiat Raciborski w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac zmierzających do poprawy 
parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych pod nazwą: „Scalanie gruntów na obrębach 
Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty na rowach i rurociągach drenarskich”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leon Burdzik 47 – 480 Pawłów, ul. Spółdzielcza 10 została 

9 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

Uzasadnienie 
Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843.) 

punktem 7.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym c
oboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
roboty budowlane były wykonywane. Z przedstawionych dokumentów nie wynika, iż oferent 

nie wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
st krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na 

budowie, przebudowie, remoncie lub oczyszczeniu rowu polegającą na wybraniu namułu o  wartości minimum 
trzydzieści tysięcy złotych 000/100). 

W związku z powyższym oferta Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leon Burdzik 47 
na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

   Z up. Starosty 
Ewa Lewandowska
  Członek Zarządu 

wew.375 

  

Racibórz, dnia 28.09.2020 r. 

.2020 pn. 

Wykonanie prac zmierzających do poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych 
Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 
Wykonanie prac zmierzających do poprawy 

: „Scalanie gruntów na obrębach 
roboty na rowach i rurociągach drenarskich” przez 

została odrzucona przez 
Ustawy Prawo zamówień publicznych 

843.) zamawiający zwrócił 
punktem 7.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykazu robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

i prawidłowo ukończone, przy czym 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

oferent posiada zdalność 
nie wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na 
amułu o  wartości minimum 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leon Burdzik 47 – 480 Pawłów,  
Ustawy Prawo zamówień 

Lewandowska 
 


