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Brzeźnio, dn. 22.07.2014r. 

      
                                            Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Nz. R.271.8.2014 

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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  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.:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisła-

wów - Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeź-

nio - Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 

położonych w miejscowości Bronisławów 

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – konsorcjum: 

BUD-TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98-

200 Sieradz – Lider konsorcjum 

 

BUD-TRANS Roboty Drogowe Sp. z o.o., ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz – Partner 

konsorcjum 

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawia 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)PPHU „EKOINŻBUD” Piotr Peraj, ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów 

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4), gdyż nie 

wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu osób zdolnych 

do wykonania zamówienia. 

 

2) konsorcjum BUD-TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak, ul. Unie-

jowska 170A, 98-200 Sieradz – Lider konsorcjum 

 

BUD-TRANS Roboty Drogowe Sp. z o.o., ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz – Partner 

konsorcjum 

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

 

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

wień publicznych z postępowania wykluczono jednego z Wykonawców: 

PPHU „EKOINŻBUD” Piotr Peraj, ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów 

 

 

Uzasadnienie prawne wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

 

Zamawiający na podstawie z art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia 

11 lipca 2014 roku wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 

1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

 

a) Ze złożonych przez wykonawcę dokumentów wynikało, że osoba wykazana na stanowi-

sko kierownika budowy (roboty sanitarne) pan Hubert Rafalski nie posiada wymaganego 

przez Zamawiającego doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami polega-

jącymi na budowie, modernizacji lub przebudowie: kanalizacji sanitarnej na odcinku dłu-

gości min. 1 km w ramach jednego lub dwóch zamówień w sumie, dla w/w osoby wyka-

zano doświadczenie w w/w zakresie na odcinku 82 mb. W związku z powyższym Zama-

wiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentu załącznik nr 5 potwierdzającego 

spełnianie postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.  

Wykonawca w złożonych na wezwanie dokumentach nie wykazał spełniania postawionego  

w siwz warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu osoby na stanowisko kie-

rownika budowy (branża sanitarna) posiadającej doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu 

robotami polegającymi na budowie, modernizacji lub przebudowie: kanalizacji sanitarnej na 

odcinku długości min. 1 km w ramach jednego lub dwóch zamówień w sumie, dla w/w osoby 

wykazano doświadczenie w w/w zakresie na odcinku 82 mb. 

 

b) Z załączonych do oferty dokumentów wynika, że przy osobie kierownika budowy (dro-

ga) Pana Pawła Jodaniewskiego wykonawca nie wskazał na kilka kierowanych robót  

i daty ich wykonywania. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentu za-

łącznik nr 5 zawierającego powyższe informacje. 

 

Wykonawca wykazał, że w/w osoba posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nad-

zoru inwestorskiego, a nie kierownika budowy, nie wykazał więc spełniania postawionego  

w siwz warunku udziału w postępowaniu. 

 

c) Wykonawca w złożonej ofercie nie wskazał z imienia i nazwiska osoby na stanowisko 

kierownika robót elektrycznych, w doświadczeniu w/w osoby nie wskazano na kilka kie-

rowanych robót w tym m.in. doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu min. jedną 

robotą polegającą na budowie, modernizacji lub rozbudowie kanalizacji. Zamawiający 

wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentu załącznik nr 5 zawierającego powyższe in-

formacje.  

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie wskazał na kilka kierowanych ro-

bót, nie wykazał również doświadczenia w/w osoby w nadzorowaniu lub kierowaniu minimum 
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jedną robotą polegającą na budowie, modernizacji lub rozbudowie kanalizacji, nie wykazał więc 

spełniania postawionego przez  zamawiającego w siwz warunku udziału w postępowaniu. 

 

 

d) Z załącznika nr 6 do siwz – oświadczenie o osobach, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia wynikało, że  osoba wskazana na stanowisko kierownika 

robót elektrycznych nie posiada zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Bu-

downictwa ważnego na dzień składania ofert (ze złożonego oświadczenia wynika, że za-

świadczenie ważne jest do dnia 31.01.2014 roku) Zamawiający wezwał Wykonawcę do 

złożenia dokumentu załącznik nr 6 potwierdzającego spełnianie postawionego w postę-

powaniu warunku udziału w postępowaniu. 

Na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów wykonawca wykazał, że w/w osoba 

przynależała do Izby Inżynierów Budownictwa do 30.01.2014 roku (dzień krócej niż w zło-

żonej ofercie), wykonawca nie wykazał więc spełniania postawionego przez zamawiającego 

w siwz warunku udziału w postępowaniu. 

 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający wyklucza w/w Wykonawcę z postępowania, gdyż nie wykazał spełniania posta-

wionego w siwz warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu osób zdolnych do 

wykonania zamówienia. 

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. 

 

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

może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania 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 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

Dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

W związku z zapisem zawartym w siwz Nz. R.271.8.2014 na:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisła-

wów - Etap I, przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeź-

nio - Bronisławów oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. ewid. nr 108/25, 110/37 i 542 

położonych w miejscowości Bronisławów.
 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca się do 

Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma. 

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania pisma poprzez odesłanie 1 strony otrzy-

manego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne pismo dnia ……………….. pie-

częć i podpis przyjmującego. 

 

 
 Wójt Gminy 

                                                                                              /-/ mgr Dorota Kubiak 
                                                                                           Kierownik Zamawiającego 


