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

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.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655, ze zm.), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania warunków przez wykonawców uczestniczących w 
przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, dokonano wyboru najkorzystniej-
szej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655, ze zm.) zawiadamiam również , iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE
Wykonawcy, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty na świadczenie usług piaskarkami i jedną najkorzyst-

niejszą ofertę na świadczenie usług ładowarką:

Oferta nr 1 złożona przez
Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur
Ul. Szkolna 29a, 42-425 Kroczyce 
1 szt. pługopiaskarki: cena jednostkowa brutto : 8,56 zł - Cena 94,63 pkt.
1 szt. ładowarki: 1 godzina pracy: cena jednostkowa brutto : 96,30 zł., 1 godzina dyżuru: cena jednostkowa brutto : 
26,75 zł - Cena 100,00 pkt.

Oferta nr 2 złożona przez
Usługi Przewozowe i Załadunkowe Roboty Ziemne Elżbieta Koza 
Gabrielów 4, 29-145 Secemin 
Oferta odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 – Oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie odrzucenia oferty w piśmie nr l. Dz. PZD/ZP/89/2008.

Oferta nr 3 złożona przez
P.H.U.P. „SIMAJ” Siwek Jerzy
Bliżyce 60, 42-320 Niegowa 
1 szt. pługopiaskarki: cena jednostkowa brutto : 8,10 zł - Cena 94,63 pkt.

Oferta nr 4 złożona przez
Usługi Transportowe Maciej Tomza
Okrąglik 23, 42-253 Janów 
1 szt. pługopiaskarki: cena jednostkowa brutto : 8,50 zł  - Cena 95,29 pkt.

Oferta nr 5 złożona przez
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Import Export Paweł Tomza
Okrąglik 23, 42-253 Janów
Oferta odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 – Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia. Uzasadnienie odrzucenia oferty w piśmie nr l. Dz. PZD/ZP/89/2008.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy tj.: cena najkorzystniej-
szej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający prze-
znaczył na sfinansowanie:

- usługi 1 szt. pługopiaskarki 6 zł. brutto za 1 km,
- usługi 1 szt. ładowarki: 70 zł brutto za 1 godzinę pracy oraz 25 zł za 1 godzinę dyżuru,

natomiast każda z ofert przewyższała kwotę jaka przeznaczył Zamawiający na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.
P.O.DYREKTOR

Bożena Zalewska
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