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Brzeźnio, dn. 30.03.2011r. 
 

Do wszystkich Wykonawców 

Nz. R-341/1/11 

 

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 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że 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.:  

„Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utrwalenie na-

wierzchni”  

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę –  

 
Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź  
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszą 

cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą 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, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące ofer-

ty: 

1. Oferta Nr 1.  Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź  

 

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

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

2. Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o., ul. Południowa 

17/19, 97-300 Piotrów Trybunalski 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 91,87 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 91,87 pkt 
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3.Oferta Nr 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz,  

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  87,78 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 87,78 pkt 

 

4. Oferta Nr 4.  Firma PUH „WADRI”, ul. POW 223, 98-200 Sieradz 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych z postępowania wykluczono jednego Wykonawcę. 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę: 
Firma PUH „WADRI”, ul. POW 223, 98-200 Sieradz 

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia,  

o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zo-

bowiązany był wykazać: 

 

„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane 

odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (za-

kres robót: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni) polegające na budowie, przebudowie lub 

remoncie dróg o długości co najmniej 4 km w ramach jednego lub dwóch zamówień (w sumie)  

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentu po-

twierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawi-

dłowo ukończone.” 

Wykonawca w złożonej ofercie nie wykazał, że posiada doświadczenie w zakresie powierzch-

niowego utrwalenia nawierzchni, a tym samym nie wykazał, że w/w roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zama-

wiający wezwał Wykonawcę do złożenia w/w dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust 1. 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumen-

tu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone; zgodnie z formularzem nr 5 do siwz.  

 

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej  

i finansowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wy-

konawca zobowiązany był wykazać: 
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„Wykonawca musi posiadać na rachunku bankowym środki finansowe lub mieć zdolność 

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000 zł.”, a na potwierdzenie spełniania w/w 

warunku zobowiązany był załączyć do oferty „informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wysta-

wione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”. 

 

Wykonawca w złożonej ofercie nie wykazał spełniania warunku sytuacji ekonomiczno – fi-

nansowej, gdyż zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą, że w zakresie wykazania posiadania 

zdolności finansowej do wykonania przedmiotu zamówienia, opinia bankowa  

o wpływie środków na konto wykonawcy nie upoważnia do postawienia znaku równości  

z dysponowaniem przez niego odpowiednią ilością środków finansowych, zwłaszcza gdy do 

czynienia mamy z przyszłą realizacją zamówienia publicznego. 

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zama-

wiający wzywa Wykonawcę do złożenia w/w dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust 1. 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

„informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skła-

dania ofert”.
 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowa-

ne roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż  

w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

W/w dokument należało złożyć w oryginale w nieprzekraczalnym terminie do  

dnia 21 marca 2011 roku do godz. 10.00. w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeźniu,  

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, I piętro, pokój nr 17. 

 

Wykonawca Firma PUH „WADRI”, ul. POW 223, 98-200 Sieradz w dniu 18 marca 2011 roku 

uzupełnił dokumenty, do których uzupełnienia został wezwany, jednak nadal nie potwierdzają 

one spełniania warunków udziału w postępowaniu postawionych przez Zamawiającego. 

Uzupełniony wykaz robót budowlanych nie potwierdza spełniania warunku posiadania doświad-

czenia przy powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni. 

Uzupełnione zaświadczenie z banku nie potwierdza posiadania na rachunku bankowym środków 

finansowe lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 600 000 zł. 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicz-

nych w postępowaniu nie odrzucono żadnej 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 niż 5 dni 

od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o termi-

nie i miejscu podpisania umowy. 
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Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  

29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – Dział 

VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

 

 Wójt Gminy 

                                                                          /-/ Dorota Kubiak 

  Kierownik Zamawiającego 

 


