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Brzeźnio, dn. 16.06.2015r. 

                                                                       
                                                  Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Nz. R.271.4.2015 

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.:  

 

Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Brzeźnio  - I etap oraz przebudowa drogi 

dojazdowej w miejscowości Zapole ( dz. nr ewid. 259, 348, 351) 

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 

DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26b, 98-220 Zduńska Wola 
 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i okresu gwarancji i rękojmi, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  90,00 pkt 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji i rękojmi 7,5 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 97,50 pkt 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące ofer-

ty: 

1) Firma PUH WADRI Zuzanna Wawrzyńczak, Ul. Zachodnia 2A, 98-200 
Sieradz 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

 

2) DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26b, 98-220 Zduńska Wola  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  90,00 pkt 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji i rękojmi 7,50 

pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 97,50 pkt 

 

3) Sidrog Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  75,76 pkt 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji i rękojmi 10,00 

pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 85,76 pkt 
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4) Konsorcjum: BUD-TRANS Roboty Budowlano – Drogowe, Maria Karbo-

wiak, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz 
„BUD-TRANS” Roboty Budowlano – Drogowe Sp. z o.o., ul. Uniejowska 
170A, 98-200 Sieradz 
 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  74,34 pkt 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji i rękojmi 3,75 

pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 78,09 pkt 

 

 

5) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. , Czartki 60, 
98-200 Sieradz 

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  87,32 pkt 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji i rękojmi 3,75 

pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 91,07 pkt 

 
 

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

wień publicznych z postępowania wykluczono jednego Wykonawcę.  

Firma PUH WADRI Zuzanna Wawrzyńczak, Ul. Zachodnia 2A, 98-200 Sieradz 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 24 ust. 2 pkt 4) z postępowania wyklucza się wykonawców którzy nie wykazali 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu polegają-

cego na posiadaniu zdolności finansowej. 

 

Zamawiający postawił w powyższym zakresie następujący warunek udziału w postę-

powaniu: „Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub mieć zdolność kredytową  

w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł”. 

Ze złożonych przez wykonawcę dokumentów zarówno wraz z ofertą, jak i na wezwanie 

zamawiającego do złożenia dokumentów z dnia 09 czerwca 2015 roku nie wynika, że 

wykonawca spełnia postawiony w siwz warunek udziału w postępowaniu polegający na 

posiadaniu zdolności finansowej. W związku z powyższym Zamawiający wyklucza 

w/w wykonawcę z postępowania. 

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 

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”. 

 

 

 

 

 
 Wójt Gminy 

                                                                                            /-/ mgr  Dorota Kubiak 
   Kierownik Zamawiającego 

 


