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Brzeźnio, dn. 12.04.2011r. 
 

Do wszystkich Wykonawców 

Nz. R-341/2/11 

 

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 za-

mówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.:  

 

„Dostawa tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem  

i rozładunkiem na terenie Gminy Brzeźnio” 

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę –  

 

P.H.U. „PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły, ul. Warszawska 155, 98-100 Łask 
 
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.  Firma Handlowo – Produkcyjna s.c. Zdzisław Patacz – Stanisław Ciach 

Os. Stare Sady 22D/2, 98-300 Wieluń 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

 

2. Oferta Nr 2. DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 86,36 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 86,36 pkt 
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3.Oferta Nr 3. P.H.U. „PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły, ul. Warszawska 155, 98-100 
Łask 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

4. Oferta Nr 4.  P.H.U. Usługi Sprzętowo – Transportowe Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 
Lututów 
 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  97,44 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 97,44 pkt 

 
5. Oferta Nr 5.  Usługi Transportowe Maciej Ośródka, Kuźnica Skakawska, ul. Kępińska 

7A, 98-400 Wieruszów 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

 
6. Oferta Nr 6.  „BUD-TRANS” Roboty Budowlano – Drogowe Jan Karbowiak, ul. Unie-

jowska 170 A, 98-200 Sieradz 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  89,06 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 89,06 pkt 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych z postępowania wykluczono dwóch Wykonawców. 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę: 

Firma Handlowo – Produkcyjna s.c. Zdzisław Patacz – Stanisław Ciach 
Os. Stare Sady 22D/2, 98-300 Wieluń 
 

1) 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 żądał 

następujących dokumentów: 

a) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewi-

dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcze-

śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zale-

ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawio-

nego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Powyższe zaświadczenia Wykonawca przedstawił tylko na spółkę cywilną, natomiast brak  

w ofercie powyższych zaświadczeń na poszczególnych wspólników, którzy tworzą spółkę (są 
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osobami fizycznymi). W związku z powyższym zamawiający wezwał do uzupełnienia przez 

wykonawcę zaświadczeń wymienionych w literze a) i b) na poszczególnych wspólników spółki 

cywilnej. Uzupełnione zaświadczenia muszą potwierdzać spełnianie warunku najpóźniej na 

dzień składania ofert. 

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

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż  

w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

W/w Wykonawca nie złożył w/w dokumentów w wyznaczonym terminie (do dnia 07 kwietnia 

2011 roku, godz. 14.00), w związku z powyższym na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych został wykluczony z postępowania. 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę: 

Usługi Transportowe Maciej Ośródka, Kuźnica Skakawska, ul. Kępińska 7A, 98-400 Wie-
ruszów 

1) W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówie-

nia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający 

żądał następującego dokumentu: 

a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

 

Wykonawca do złożonej oferty nie załączył w/w informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych wezwał wykonawcę do uzupełnienia: 

b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

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

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w któ-

rym upłynął termin składania ofert. 

 

W/w Wykonawca nie złożył w/w dokumentu w wyznaczonym terminie (do dnia 07 kwietnia 

2011 roku, godz. 14.00) w związku z powyższym na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania.  

 

Zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał w/w wyko-

nawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w art. 

25 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający żądał wykazania 

doświadczenia w zakresie dostaw kamienia drogowego w ilości minimum 4 300 ton  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu/ dokumentów potwierdza-

jącego/ -cych, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
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W przypadku, kiedy okres prowadzenia działalności jest krótszy spełnianie w/w warunku należa-

ło wykazać w tym okresie. 

Wykonawca w złożonej ofercie wykazał posiadanie doświadczenia w dostawie kamienia drogo-

wego w ilości 3 754 ton (w poz. 1 i 2 wykazu wykonanych usług). W poz. 3 w/w wykazu Wy-

konawca wykazał doświadczenie w dostawie 3 500 ton różnego rodzaju żwiru  

i kruszyw, w tym mieszanek granitowych i tłucznia. Żwir nie jest kamieniem drogowym,  

w związku z powyższym Zamawiający zwraca się do wykonawcy o wyjaśnienie czy  

w ramach dostawy wymienionej w poz. 3 wykazu wykonanych usług dostarczano co najmniej 

546 ton kamienia drogowego (mieszanek granitowych i tłucznia). Gdyż ilość co najmniej 546 

ton spowoduje spełnianie przez Wykonawcę postawionego warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył  

z postępowania Wykonawcę Usługi Transportowe Maciej Ośródka, Kuźnica Skakawska, ul. Kę-

pińska 7A, 98-400 Wieruszów, gdyż w/w Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących złożo-

nych dokumentów w wyznaczonym terminie (do dnia 07 kwietnia 2011 roku, godz. 14.00). 

 

 

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. 

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”. 

 

 

 

 

 

 /-/ mgr Dorota Kubiak 
     Kierownik Zamawiającego 

 


