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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WYKLUCZENIE 
i

ODRZUCENIE

na sukcesywne wykonywanie i dostawę znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu na drogi powiatowe i wojewódzkie.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655), zawiadamiam, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowa-
niu:

WYKLUCZENIE

Wykonawca  Firma  UNISTOP  Ul.  Staszica  59;  41-250  Czeladź  został  wykluczony  z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 10 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Zamawiający w pkt 5.1. SIWZ określił, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymagał określony w pkt 
6.3.1.  SIWZ:„ aktualny odpis z  właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania 
ofert”. Natomiast   załączony do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie 
spełnia warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

ODRZUCENIE

1. Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KALPLAST s.c., Ul. Wały Dwer-
nickiego 121; 42-200 Częstochowa została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

Wykonawca  w terminie  7  dni  od dnia  otrzymania  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na  poprawienie 
omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

2. Oferta nr 5 złożona przez: Firma UNISTOP Ul. Staszica 59; 41-250 Czeladź została odrzucona na 
mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

Oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego.

Zważywszy powyższe należy stwierdzić,  że wykluczenie i  odrzucenie w/w ofert  jest  zasadne 
i stanowi obowiązek Zamawiającego.

P. O. DYREKTOR

Bożena Zalewska
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