
                                                                    Rozdrażew, dnia 21.02.2014r. 
 
 
GP.271.1.2014 
     

O G Ł O S Z E N I E 
 
              Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 
ust. 8 ustawy PZP, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowę 
przepustu komunikacyjnego na rowie melioracyjnym R-F w ciągu drogi gminnej nr 764593 w m. 
Trzemeszno” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tomasz Oziębły 
ul. Piłsudskiego 8 

                                                        46-100 NAMYSŁÓW 
                                                      
za cenę brutto :  73.335,99 zł 
 
Uzasadnienie wyboru : 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. 
Oferta została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta zawiera najniższą 
cenę wykonania zamówienia spośród ważnych ofert, a cena była jedynym kryterium wyboru.              
Cena wybranej oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
  

Streszczenie oceny i porównanie 
złożonych ofert 

Nr 
oferty 

                 Firma(nazwa) lub nazwisko oraz 
               adres wykonawcy 

 Liczba punktów 
kryterium : cena 

      Razem  
     punktów 

1. Zakład Handlu i Usług „ROLMET” 
Mieczysław Durkiewicz 
62-574 Grochowy 10 

 

- 
 

- 

2. Firma Usługowo-Handlowo Produkcyjna 
Włodzimierz Kowalski 
ul. Mickiewicza 8, 63-740 Kobylin  

 

73,82 
 

73,82 
 

3. ViaCon Construction Sp. z o. o.   
 ul. Przęsłowa 4/101-106, 25-671 Kielce 

36,67 
 

36,67 
 

4. Zakład Inżynierii Budowlanej „ADOR” 
ul. Maratońska 96c, 94-007 Łódź 

31,21 
 

31,21 
 

5. „WBR – SERWIS” 
 Pakszyn  1B, 62-250 Czerniejewo 

- 
 

- 

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno  
Handlowo-Usługowe Juskowiak 
Helena Juskowiak 
Nowa Wieś 123, 63-708 Rozdrażew 

 
 

66,67 

 
 

66,67 

7. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe 
„CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak 
 Wilkowyja, ul. Polna 36, 63-200 Jarocin 

 
- 

 
- 

8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe    
PRO-MET  H. Kobusiński i wspólnicy sp. j. 
ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. 

 
73,81 

 
73,81 

9. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe            
Tomasz Oziębły 
 ul. Piłsudskiego 8, 46-100 Namysłów 

 
100 

 
100 



-2- 
Wykaz wykonawców, których oferty zostały wykluczone z podaniem uzasadnienia faktycznego 
i prawnego:  
1/ Wykluczono ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Handlu i Usług „ROLMET” Mieczysław 
Durkiewicz, 62-574 Grochowy 10 z powodu nie dostarczenia, pomimo wezwania, oświadczenia               
o braku przynależności do grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do grupy kapitałowej.  
 
Uzasadnienie prawne: wykluczenie wykonawcy nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z powodu nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu jakim jest  informacja dotycząca powiązań kapitałowych                     
w formie oświadczenia. Brak tego dokumentu uniemożliwia ocenę spełnienia warunku udziału                 
w postępowaniu przetargowym określonym w rozdziale IX ust.1 pkt 2  SIWZ. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
uznaje się za odrzuconą, jako niezgodną z ustawą. 
 
2/ Wykluczono ofertę Nr 5  złożoną przez firmę  „WBR – SERWIS”  z/s Pakszyn 1B, 62-250 
Czerniejewo z powodu  nie wykazania  dwóch robót budowlanych  odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca                      
w złożonej ofercie, w wykazie robót przedstawił dwie roboty polegające na bieżącym utrzymaniu                     
i konserwacji obiektów mostowych,  a  Zamawiający wyraźnie określił, że mają to być roboty 
polegające na budowie, przebudowie przepustów komunikacyjnych, kanalizacji deszczowej o dużej 
średnicy. 
 
Uzasadnienie prawne: wykluczenie Wykonawcy nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 
wobec nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przetargowym określonym w rozdziale IX 
ust. 2 pkt 1  SIWZ. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
uznaje się za odrzuconą, jako niezgodną z ustawą. 
 
3/ Wykluczono ofertę Nr 7  złożoną przez firmę  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 
„CEGIEŁKA”  Włodzimierz Gościniak z/s Wilkowyja, ul. Polna 36, 63-200 Jarocin z powodu  nie 
wykazania  dwóch robót budowlanych  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca w złożonej ofercie, w wykazie robót 
przedstawił dwie roboty polegające budowie budynku wraz z infrastrukturą  oraz budynek wraz                  
z przyłączami,  a  Zamawiający wyraźnie określił, że mają to być roboty polegające na budowie, 
przebudowie przepustów komunikacyjnych, kanalizacji deszczowej o dużej średnicy. 
 
Uzasadnienie prawne: Wykluczenie Wykonawcy nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 
wobec nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przetargowym określonym w rozdziale IX 
ust. 2 pkt 1  SIWZ. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
uznaje się za odrzuconą, jako niezgodną z ustawą. 
 
Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w sprawie powyższego zamówienia publicznego 
zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.    
 
 

Wójt Gminy 
       Mariusz Dymarski 

 
 
 
 
 
 
 
 


