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Brzeźnio, dn. 07.07.2010r. 
 

Nz. R-341/7/10 

 

Zawiadomienie  
o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, Ŝe w prowadzonym przez  
Gminę Brzeźnio 

z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.:  

 
„Zakup sprz ętu zmechanizowanego dla usprawnienia gospodarki wodno – ściekowej  

w gminie Brzeźnio” 
w ramach operacji „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego 

jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio” 
 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 5 złoŜoną przez Wykonawcę –  
Firma Handlowa „AGROPOL” Marcin Kowalczyk, ul. Kuja wska 11, 87-707 Zakrzewo 
 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najko-
rzystniejszą cenę, a w związku z powyŜszym uzyskała najwyŜszą liczbę punktów w wyniku 
oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe w niniejszym postępowaniu złoŜono następujące ofer-
ty: 

Oferta Nr 1.  Firma P.U.H. „BIS” Sławomir Małolepszy, ul. Kościowa 31, 97-500 Radomsko 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

 
Oferta Nr 2. P.H. AGROSKŁAD Wł. Jabłoński, J. Kaczuba Spółka Jawna, Józefin 39,  
97-225 Ujazd 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 
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Oferta Nr 3. Firma Handlowa „AGROPOL” Marcin Kowalczyk, ul. Kuja wska 11, 87-707 
Zakrzewo 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 
 
Oferta Nr 4.  P.H.U.P. „AGROS-WROŃSCY Sp. z o.o., ul. Częstochowska 3, 98-337 Strzel-
ce Wielkie 
 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 88,50 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 88,50 pkt 

 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, Ŝe  
z postępowania wykluczono 2 Wykonawców. 
Są to następujący Wykonawcy: 
 
1. Firma P.U.H. „BIS” Sławomir Małolepszy, ul. Kościowa 31, 97-500 Radomsko 
 
Zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę 

do złoŜenia dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający wezwał w/w 

Wykonawcę do uzupełnienia 

1) Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający Ŝądał: 
„Doświadczenia polegającego na jednej dostawie ciągnika o mocy min. 115 KM  
i jednej dostawie wozu asenizacyjnego o pojemności min 9 700 l  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich war-
tości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdza-
jącego, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie; 

Wykonawca wykazał w złoŜonej ofercie, Ŝe posiada doświadczenie w dostawie ciągnika wraz  
z załączeniem referencji, jednak nie wskazał na moc silnika. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Zamawiają-
cy zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie jaką moc posiada silnik ciągnika. Czy sil-
nik posiada moc co najmniej 115 KM? 
Wykonawca nie wykazał w ofercie doświadczenia polegającego na dostawie wozu asenizacyj-
nego o pojemności 9 700 l oraz nie załączył dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawa została 
wykonana naleŜycie. 
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie jaką 
moc posiada silnik ciągnika. Czy silnik posiada moc minimum 115 KM? 
W związku z powyŜszym Zamawiający wezwał Wykonawcę do wykazania w ofercie doświad-
czenia polegającego na dostawie wozu asenizacyjnego o pojemności 9 700 l  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie; 
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2) W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający Ŝądał 
następujących dokumentów: 
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-
stru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 usta-
wy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenia w za-
kresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 

Wykonawca do złoŜonej oferty nie załączył oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
Zamawiający zwrócił się z prośbą o uzupełnienie oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy (oświadczenie stanowiło załącznik nr 5 do SIWZ). 

 
3) Na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiają-

cy Ŝądał: 
„posiadania środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej wyko-
nawcy w wysokości 270 000,00 zł”.  
Wykonawca nie załączył do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
– kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiada-
nych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy. 
Zamawiający wezwał Wykonawcę do załączenia do oferty w/w dokumentu wystawionego 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
4) W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający Ŝądał 
następujących dokumentów: 

a)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(naleŜy złoŜyć w przypadku podmiotów zbiorowych). 
 Wykonawca nie załączył do oferty w/w dokumentów w związku z powyŜszym Zamawiający 
wezwał wykonawcę do ich uzupełnienia. 

W/w Wykonawca nie złoŜył Ŝądanych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 
lipca 2010 roku do godz. 14.00. w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-
275 Brzeźnio, I piętro, pokój nr 17. 
 

Wykonawca ten w wyznaczonym terminie nie złoŜył wymaganych przez Zamawiającego doku-
mentów, w związku z powyŜszym komisja przetargowa stwierdziła, Ŝe w/w Wykonawca podle-
ga wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4. 
 
 
2. P.H. AGROSKŁAD Wł. Jabłoński, J. Kaczuba Spółka Jawna, Józefin 39, 97-225 Ujazd 
 
Zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa Wykonawcę 

do złoŜenia dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych 

w postępowaniu. 
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W/w Wykonawca załączył do oferty Ŝądane dokument jednak: 
 
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu najpóźniej na 
dzień składania ofert tj. na dzień 30 czerwca 2010 r., tylko na dzień 5 lipca 2010 r. 

 
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu najpóźniej na 
dzień składania ofert tj. na dzień 30 czerwca 2010 r., tylko na dzień 5 lipca 2010 r. 

 
 

W związku z powyŜszym komisja przetargowa stwierdziła, Ŝe w/w Wykonawca podlega wy-
kluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4. 
 

 
Zamawiający zawiadamia, Ŝe na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
z postępowania nie odrzucono Ŝadnej oferty. 

 
Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych za-

wrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niŜ 5 dni 
od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o termi-
nie i miejscu podpisania umowy. 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  
29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz  
z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, z późn. zm.)  art. 179-198 – Dział VI „Środki ochrony praw-
nej”. 

 

 

 

 
 Wójt Gminy 

 /-/ Dorota Kubiak 
      Kierownik Zamawiającego 

 


