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Brzeźnio, dn. 29.05.2012r. 

 

 

 

 

 

Nz. R.271.4.2012 

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.:  

 

„Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu celem zmniejsze-

nia emisji zanieczyszczeń do powietrza” 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę –  

 

F.H.U. „MONTER”, ul. POW 64A, 98-200 Sieradz  
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) P.H.B. ZAMBUD II Bartomiej Biniek, ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz Liczba 

otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  76,57 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 76,57 pkt 

 

2) ENVIRO-SERWIS S.C. Sz. Gajderowicz, W Dziemidkiewicz, ul. Polna 6, 98-200 Sieradz 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  90,36 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 90,36 pkt 
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3)F.H.U. „MONTER”, ul. POW 64A, 98-200 Sieradz  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

4) Firma „REM-BUD”, Stefanów Ruszkowski 34, 98-275 Brzeźnio 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

 

5) Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska, ul. Praga 50, 97-420 Szczerców  

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

 

6) F.U. Finanse-Bud Dominika Statkiewicz, Kuśnie 48d, 98-200 Sieradz 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  87,08 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 87,08 pkt 

 

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

publicznych z postępowania wykluczono dwóch Wykonawców. 

 

Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska, ul. Praga 50, 97-420 Szczerców 
Zamawiający postawił w postępowaniu następujący warunek dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia: 

Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadanie następujących 

osób wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

- Kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności archi-

tektonicznej, który będzie posiadał uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi  

Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w powyższym zakresie 

jednak uzupełnione przez niego dokumenty i oświadczenia nie potwierdzają spełniania posta-

wionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymagał posia-

dania kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Natomiast Wykonawca wyka-

zał osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej jednak w zakre-

sie projektowania. 

W związku z powyższym Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy Pzp zostaje wykluczony z postępowania. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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Firma „REM-BUD”, Stefanów Ruszkowski 34, 98-275 Brzeźnio 
Zamawiający postawił w postępowaniu następujący warunek posiadania wiedzy  

i doświadczenia: 

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 

o łącznej wartości 1 mln zł odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, polegające na: termomodernizacji budynku, wymianie (wykonaniu) ko-

tłowni, instalacji c.o. i instalacji elektrycznych z podaniem ich rodzaju  

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentu potwierdzającego, że roboty te 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Wykonawca w załączonym do oferty wykazie robót nie wykazał, że posiada doświadczenie  

polegające na wymianie (wykonaniu) kotłowni. W związku z powyższym wykazany  

w ofercie wykaz robót był niewystarczający do potwierdzenia spełniania postawionego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający we-

zwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie w/w 

warunku. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie napisał, że nie jest w stanie wykazać spełnia-

nia warunku postawionego przez Zamawiającego. 

Zamawiający postawił w postępowaniu następujący warunek dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia: 

Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadanie następujących 

osób wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

- Kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności archi-

tektonicznej, który będzie posiadał uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi  

 

Wykonawca w złożonej ofercie wykazał, że posiada kierownika budowy posiadającego upraw-

nienia budowlane w specjalności architektonicznej. Jednak z załączonych do oferty uprawnień 

w/w osoby wynika, że posiada ona uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno – bu-

dowlanej. 

W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia  

w zakresie spełniania postawionego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w odpowie-

dzi na wezwanie napisał, że nie jest w stanie wykazać spełniania warunku postawionego przez 

Zamawiającego. 

W związku z powyższym Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakre-

sie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 

i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp zostaje wykluczony z postępowania. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

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

nych w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
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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”. 

 

 

 

 Wójt Gminy 

                                                                                          /-/ Dorota Kubiak 
   Kierownik Zamawiającego 


