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Wstęp

Informacje o zleceniu

Numer zlecenia

Nazwa klienta

E-mail klienta

Data pobrania

Ostatnia data weryfikacja danych

Ilość wysłanych wniosków o udostępnienie informacji ogółem 10916

Ilość wprowadzonych danych 1661

Ilość wykonawców w bazie, którym naliczono karę umowną 1361

Ilość wykonawców w bazie, z którymi rozwiązano umowę 325

Ilość wykonawców w bazie, których pozwano 165

Ilość wykonawców w bazie, którzy wprowadzili zamawiającego w błąd 17

Wersja językowa wersja polska

Dane weryfikowanego wykonawcy

Nazwa rejestrowa

Adres siedziby

KRS

NIP

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej w KRS

Data wpisu do CEIDG nie dotyczy
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Sytuacja na gruncie prawa zamówień 

publicznych

Zamówienia publiczne

Naliczenie kar umownych

Nie dotyczy

Rozwiązanie umowy

Nie dotyczy

Wytoczenie powództwa w związku z realizacją umowy

Nie dotyczy

Wprowadzenie zamawiającego w błąd

Podmiot udzielający informacji 

publicznej (zamawiający)
Gmina Miasta Tychy

Przyczyny wykluczenia z postępowania Wykonawca, w pkt 2 formularza oferty wskazał informacje w zakresie kriterium 

"Doświadczenie osoby w pełnieniu funkcji lidera/kierwonika/koordinatora zaspołu". 
Z uwagi na fakt, iż podane informacje nie potwierdzały wymaganego przrez 

zamawiającego zakresu, zamawiający działając w oparciu o art. 223 pkt 1 PZP 

wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Wykonawca w odpowiedzi na pismo 
poinformował, że zakres zadań wskazanych w tabeli formularza oferty obejmował 

usługi zarządzania projektem w zakresie doradztwa prawnego, fiansowego i 
technicznego. Złożone przez wykonawcę wyjaśnienia nie znalazły swojego 

odzwierciedlenia w informacjach, które zamawiający uzyskał od podmiotów na 
rzecz których usługi te były realizowane.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że wykonawca przedstawił informacje 

wprowadzające zamawiającego w błąd co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data wykluczenia

Nr umowy o udzielenie zamówienia nie dotyczy

Sygn. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

Nazwa oraz numer postępowania
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Nota prawna
(źródła informacji)

1. Informacje zawarte w Raporcie pochodzą z urzędowych rejestrów, publikatorów i ogłoszeń podmiotów, a także innych ogól-

nodostępnych źródeł informacji. Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski dostarcza informacje uzyskane zgodnie z

prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność.

2. Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski zastrzega, że dane podane w Raporcie mają tylko i wyłącznie charakter informa-

cyjny służący organizacji postępowań w sposób przejrzysty, jawny, rzetelny oraz mający wesprzeć proces wyboru wykonawcy danego

zamówienia, gwarantującego wykonanie zamówienia w sposób pełny i zgodny z jego treścią i nie mają charakteru oceniającego czy

kategoryzującego poszczególnych wykonawców, których dane są zamieszczane w Raporcie.

3. Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski zastrzega, że zamieszczenie w Serwisie danych pozyskanych przez niego, nie

sugeruje ani nie przesądza obowiązku zastosowania w stosunku do podmiotów objętych uzyskanymi informacjami, zastosowania

jakichkolwiek środków prawnych. Zastosowanie środków prawnych przez Użytkownika, jest wyłączną decyzją Użytkownika.

4. Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Raporcie.

5. Brak danych w Raporcie, odnoszących się do danego przedsiębiorcy nie przesądza o braku wystąpienia okoliczności mogących być

przedmiotem danych umieszczanych w Raporcie i nie przesądza o braku podstaw do podjęcia w stosunku do niego środków

prawnych przez Użytkownika.
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Asystent Postępowania to kompleksowe narzędzie będące 

odpowiedzią na cyfryzację zamówień publicznych oraz 

zbierające informacje publiczne istotne dla wszystkich 

uczestników rynku zamówień publicznych.

to inteligentny program do

prowadzenia postępowań

o udzielenie zamówienia

publicznego, zgodnie z nową 

ustawą Prawo zamówień 

publicznych oraz w ramach 

zasady konkurencyjności

narzędzie, które kompleksowo 

prowadzi przez cały proces 

postępowania – od jego 

przygotowania (przygotowuje 

m.in. Specyfikację Warunków 

Zamówienia), aż do wyboru 

wykonawcy zgodnie

z wymogami nowego p.z.p. przy 

zachowaniu pełnej kontroli nad 

przygotowaniem i przebiegiem 

postępowania, niezależnie czy 

prowadzone postępowanie

jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, w trybie 

podstawowym czy zgodnie 

z zasadą konkurencyjności

program dostosowany do 

wymogów elektronizacji 

(umożliwia złożenie oferty oraz 

pełną komunikację wykonawcy 

z zamawiającym)

W najbliższej 

przyszłości Asystent  

Postępowania 

wdroży następujące 

funkcjonalności:

wyszukiwarka postępowań  

o udzielenie zamówienia

z możliwością zadawania 

pytań zamawiającym

rejestr klazul 

niedozwolonych

kreator umów
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