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Brzeźnio, dn. 08.10.2014r. 

      
                                            Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Nz. R.271.12.2014 

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.:  

dostawa tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem  

i rozładunkiem na terenie Gminy Brzeźnio 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: 

PHU Usługi Sprzętowo – Transportowe Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 Lutu-
tów 
 

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) DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  98,83 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 98,83 pkt 

 

2) MONTEX Andrzej Kasprzak, ul. Wieniawskiego 26/4, 44-109 Gliwice  

Wykonawca wykluczony z postępowania.  

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

3) Usługi Transportowe Maciej Ośródka, Kuźnica Skakawska, ul. Kępińska 7A, 98-

400 Wieruszów 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  99,97 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 99,97 pkt 
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4) ZPU Transport Ciężarowy Marcin Fórmaniak, ul. 1 Maja 44, 62-065 Grodzisk 

Wielkopolski 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  82,35 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 82,35 pkt 

 

5) COMPLEX Katarzyna Stefanowska, Kruszyn, ul. Klonowa 40, 59-700 Bolesławiec 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

6) Usługi Transportowe Handel Detaliczny i Hurtowy Marian Solak, ul. Fabryczna 

33A, 08-400 Wieruszów 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  99,51 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 99,51 pkt 

 

7) PHU Usługi Sprzętowo – Transportowe Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 Lututów 

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

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 następujących Wykonawców: 

 

MONTEX Andrzej Kasprzak, ul. Wieniawskiego 26/4, 44-109 Gliwice 
 

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 

03 października 2014 roku wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

 

1) Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu polegające-

go na posiadaniu wiedzy i doświadczenia żądał: 

Zamawiający żąda wykazania doświadczenia w zakresie dostaw kruszywa drogowego  

w ilości minimum 2 000 ton w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów 

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, kiedy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy spełnianie w/w warunku należy wykazać w tym okresie. 
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Ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów nie wynikało, czy posiada on doświadczenie  

w dostawie 2 000 ton kruszywa drogowego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem termi-

nu składania ofert. Wskazanie lat 2009-2011 jest zbyt ogólne i nie pozwalało Zamawiającemu 

stwierdzić, czy wykazane przez Wykonawcę doświadczenie potwierdza spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu postawionego przez zamawiającego. Pewnym dla Zamawiającego jest, 

że w żądanym okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert tj. po 25 września 2011 roku 

wykonawca dostarczył 560 ton kruszywa (poz. 3 w zał. nr 6). W związku z powyższym Zama-

wiający wezwał wykonawcę do wykazania jakie ilości kruszywa dostarczył po 25 września 2011 

roku w dostawie wykazanej w poz. nr 1 załącznika nr 6 do złożonej oferty, aby ustalić czy po-

twierdzą one spełnianie postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany był złożyć zał. nr 6 do siwz wykaz 

dostaw. 

 

W/w dokumenty Wykonawca zobowiązany był złożyć w oryginale w nieprzekraczalnym termi-

nie do 08 października 2014 roku do godz. 10.00 (środa) w sekretariacie Urzędu Gminy  

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

 

W wyznaczonym terminie w/w Wykonawca nie złożył dokumentów do złozenia których został 

wezwany 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 speł-

niania postawionego w siwz warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu do-

świadczenia. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

COMPLEX Katarzyna Stefanowska, Kruszyn, ul. Klonowa 40, 59-700 Bolesła-
wiec 
 

1) Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu polegające-

go na posiadaniu wiedzy i doświadczenia żądał: 

Zamawiający żąda wykazania doświadczenia w zakresie dostaw kruszywa drogowego  

w ilości minimum 2 000 ton w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów 

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, kiedy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy spełnianie w/w warunku należy wykazać w tym okresie. 

Ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów nie wynikało, czy posiada on doświadczenie  

w dostawie 2 000 ton kruszywa drogowego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem termi-

nu składania ofert. Wskazanie lat 2011-2012 jest zbyt ogólne i nie pozwala Zamawiającemu 

stwierdzić, czy wykazane przez Wykonawcę doświadczenie potwierdza spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu postawionego przez zamawiającego. W związku z powyższym Zama-

wiający wezwał wykonawcę do wykazania jakie ilości kruszywa dostarczył po 25 września 2011 

roku w dostawie wykazanej w poz. nr 1 załącznika nr 6 do złożonej oferty, aby ustalić czy po-

twierdzą one spełnianie postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany był złożyć zał. nr 6 do siwz wykaz 

dostaw. 
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W wyznaczonym terminie w/w Wykonawca nie złożył dokumentów do złożenia których został 

wezwany 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 speł-

niania postawionego w siwz warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu do-

świadczenia. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8) ustawy – Prawo zamówień pu-

blicznych w postępowaniu odrzucono 1 ofertę: 

 

COMPLEX Katarzyna Stefanowska, Kruszyn, ul. Klonowa 40, 59-700 Bolesła-
wiec 
 

1) Wykonawca załączył do oferty pełnomocnictwo m.in. do złożenia oferty udzielone Panu 

Wojciechowi Kuneckiemu przez Panią Katarzynę Stefanowską. W/w pełnomocnictwo 

nie zostało złożone w prawidłowej formie (jest wadliwe), w związku z powyższym Za-

mawiający na podstawie art. 26 ust. 3 wzywa Wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa 

w prawidłowej formie tj. w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. 

 

W/w dokumenty Wykonawca zobowiązany był  złożyć w oryginale w nieprzekraczalnym termi-

nie do 08 października 2014 roku do godz. 10.00 (środa) w sekretariacie Urzędu Gminy  

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

W wyznaczonym terminie w/w pełnomocnictwo nie zostało przez Wykonawcę złożone,  

w związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8) ustawy Prawo zamówień publicz-

nych oferta wykonawcy zostaje odrzucona, gdyż jest nieważna na podstawie odrębnych przepi-

sów. 

 

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:  

dostawa tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem  

i rozładunkiem na terenie Gminy Brzeźnio 

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 


