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Brzeźnio, dn. 16.08.2010r. 

 

 
Do wszystkich Wykonawców 

Nz. R-341/10/10 

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.:  

„Połączenie istniejących wodociągów” 
jako część II zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonali-
zacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio”. 

 
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złoŜoną przez Wykonawcę –  
 

P.H.U. „HYDROMEL” Spółka z o.o., ul. Zakładników 17/19, 98-200 Sieradz 

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: 

1. Oferta Nr 1. P.P.H.U. „MIR-BUD” Mirosław Michalak, ul. Topolowa  28, 98-725 Brzeź-
nio 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

2. Oferta Nr 2. „REBUD” C. Krygiel, M. Michalski, W. Remba sp. j.,  ul. Generała CzyŜew-
skiego 50, 97-400 Bełchatów 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 97,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 97,00 pkt 

3.Oferta Nr 3. P.H.U. „HYDROMEL” Spółka z o.o., ul. Zakładników 17/19, 98-200 Sieradz 
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Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, Ŝe 
z postępowania wykluczono jednego Wykonawcy: 
 
P.P.H.U. „MIR-BUD” Mirosław Michalak, ul. Topolowa 28, 98-725 Brzeźnio 
W/w Wykonawca na postawie art.26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych został wezwany 
przez Zamawiającego do uzupełnienia brakującego dokumentu o którym mowa w art. 25 ust. 1.   

Zamawiający Ŝądał, aby Wykonawca załączył do oferty oświadczenie, Ŝe osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (ze wskazaniem nr 
uprawnień). W związku z powyŜszym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wy-
maganego oświadczenia. W/w Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do dnia 13 sierpnia 
2010 roku, godz. 08.00 nie złoŜył wymaganego dokumentu.  
W/w Wykonawca zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych został równieŜ 

wezwany do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o którym mowa w art. 

25 ust 1. ustawy Pzp.  

W załączonym do oferty załączniku Wykonawca przy osobie mającej pełnić funkcję kierownika 
robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, nie wskazał czy 
dysponuje tą osobą czy będzie dysponował. Jest to istotne, gdyŜ jeśli jest to osoba, którą Wyko-
nawca będzie dysponował niezbędne jest pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę 

do złoŜenia do dnia 16 sierpnia 2010 roku, godz. 10.00 dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust 

1. ustawy Prawo zamówień publicznych  (załącznika nr 6) uzupełnionego o informację o pod-

stawie dysponowania tą osobą. W/w Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złoŜył wymaga-

nego dokumentu. 

W związku z powyŜszym Zamawiający wykluczył wykonawcę 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 zawiadamia, Ŝe na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krót-
szym niŜ 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.  

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie 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 z późn. 
zm.)  art. 179-198 – Dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

 Wójt Gminy 

 /-/ Dorota Kubiak 
  Kierownik Zamawiającego 


