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

WYKLUCZENIE i ODRZUCENIE

 na  zimowe utrzymanie  dróg powiatowych i  wojewódzkich  w sezonie  zimowym 2008/2009 na  terenie 
Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu i punktu w m. Zagórze podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 
w Koniecpolu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 - tekst ujednolicony), zawiadamiam, że:

WYKLUCZENIE
Wykonawca  Usługi Przewozowe i Załadunkowe Roboty Ziemne Elżbieta Koza Gabrielów 4, 29-145 Secemin 
został  wykluczony  z postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  art.  24  ust.1  pkt  10 
ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Zamawiający w pkt 5.1.1.2 i 5.2.1.1. 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  usług w okresie ostatnich 
trzech lat (3 okresów zimowych) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę, tożsamą z przedmiotem niniejszego 
postępowania.
Określenie „usługi  tożsame z przedmiotem niniejszego postępowania” oznacza: usługi  związane z zimowym 
utrzymaniem dróg publicznych o wartości  łącznej  zawartej  umowy na usługi  nie  mniejszej  niż  50.000,00 zł 
brutto za jeden sezon zimowy.
Natomiast  załącznik  nr  4  do  SIWZ,  załączony  do  oferty,  nie  spełnia  warunku  posiadania  niezbędnego 
doświadczenia  wykonania  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  (3  okresów  zimowych)  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania  o udzielenie  zamówienia min 1 usługi  związanej  z  zimowym utrzymaniem dróg publicznych 
o wartości łącznej zawartej umowy na usługi nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto za jeden sezon zimowy 

ODRZUCENIE
1. Oferta nr 2 złożona przez: Usługi Przewozowe i Załadunkowe Roboty Ziemne Elżbieta Koza Gabrielów 

4, 29-145 Secemin została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

Oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.

2. Oferta  nr  5  złożona  przez:  Firma  Produkcyjno  Handlowo  Usługowa  Import  Export  Paweł  Tomza, 
Okrąglik 23, 42-253 Janów została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w pkt  10.1 i  10.7 Specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  określił,  iż  dokumenty 
sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną.
W złożonej przez Wykonawcę ofercie brak:
- podpisu  osoby  upoważnionej  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  wykonawcy  w 

Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
- zaparafowania projektu umowy – zał. nr 7 do siwz.
Są to dokumenty, które nie można uzupełnić na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy Pzp.

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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