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

WYKLUCZENIE 
i

ODRZUCENIE

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu tymczasowego na most klasy A le-
żący w ciągu drogi powiatowej nr 1027 S w km 4+775 w m. Kocin Stary, gmina Mykanów.

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  PYLON  Sp.  z  o.o.,  Ul.  Astrów  10,  40-045  Katowice  został  wykluczony  z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 10 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Zamawiający w pkt 5.1. i 5.2. SIWZ określił, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy:  posiadają niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia”. Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymagał określony w pkt 
6.4.1. SIWZ:„ wykaz wykonanych prac projektowych, w tym wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie minimum 2 usługi projektowe tożsame z przedmiotem niniejszego postępowania, tj. polega-
jących na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych zbliżonych swoim zakresem do przedmiotu 
zamówienia, tj. dotyczącej budowy lub przebudowy mostu o wartości usługi nie mniejszej niż 50.000,00 zł 
brutto. wraz z referencjami potwierdzającymi, że wykonane usługi zostały wykonane z należytą starannością 
(w tym celu należało wypełnić zał. nr 4 oraz załączyć referencje wykonanych prac projektowych), Natomiast
załącznik nr 4 do SIWZ, załączony do oferty, nie spełnia warunku posiadania niezbędnego doświadczenia. 

ODRZUCENIE

1. Oferta nr 1 złożona przez: PYLON Sp. z o.o., Ul. Astrów 10, 40-045 Katowice 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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