
PZD 3540/18/2009 Częstochowa, 17.04.2009r.
l.dz. PZD/ZP/99/2009

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

na  opracowanie  projektu pn.  „Przebudowa drogi  powiatowej 1060 S  na odcinku od granicy 
miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska – DK-91 w m. Rudniki – dł. 5,1 km (gm. Rędziny)”.

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. z późn. zm.), zawiadamiam, że w wyniku 
badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

WYKLUCZENIE

Wykonawca  LP-BIURO PROJEKTOWE Sp.  z  o.o.,  Al.  W.  Korfantego 81,  40-160 Katowice 
został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 
pkt 10 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.
Zamawiający w pkt 5.2.1.1. SIWZ określił, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym 
i osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawia  pisemne  zobowiązanie  innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: 
„wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie minimum 1 usługę projektową 
tożsamą  z przedmiotem  niniejszego  postępowania.  Określenie  „usługi  tożsamej  z  przedmiotem 
niniejszego  postępowania”  oznacza:  wykonanie  usługi  polegającej  na  wykonaniu dokumentacji 
projektowej  zbliżonej  swoim  zakresem  do  przedmiotu  zamówienia,  tj.  dotyczącej  budowy  lub 
przebudowy drogi publicznej o wartości usługi nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.

W celu potwierdzenia w/w warunku, zamawiający żądał wykazu wykonanych usług zgodnie z pkt 
6.4.1 SIWZ.

Usługa  wymieniona  w  wykazie  nie  spełnia  warunku  wymaganego  przez  Zamawiającego. 
Przedstawiona usługa nie potwierdza spełniania warunku wykonania usługi polegającej na wykonaniu 
dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi publicznej o wartości usługi nie 
mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.

ODRZUCENIE

1. Oferta nr 1 złożona przez: LP-BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o., Al. W. Korfantego 81, 40-
160 Katowice została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.
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2. Oferta  nr  3  złożona  przez:  PROJEKTOWANIE  KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNE 
Bronisław Waluga ul. Niedurnego 30, 41-709 Ruda Śląska została odrzucona na mocy art. 89 
ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

a) Zamawiający w  pkt  10 Siwz Opis sposobu przygotowywania  ofert  określił,  iż:  Oferta 
powinna  być  [...]  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  firmy  na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Natomiast  w  załączniku  nr  5  do  siwz  (wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w 
wykonywaniu zamówienia) złożonej oferty brak w/w podpisu.

b) Zamawiający w Części III SIWZ  ograniczył możliwości korzystania przez Wykonawcę 
z podwykonawców:  „przedmiot  zamówienia  (z  wyłączeniem  dokumentacji  dotyczącej 
branży  energetycznej,  sieciowej,  wodociągowej  i  przyłącza  gazu)  nie  może  być 
powierzona podwykonawcom”.  Natomiast wykonawca w załączonym do oferty wykazie 
podwykonawców określił zakres podwykonastwa nie przewidziany przez Zamawiającego.

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

 
Z-ca P. O. DYREKTORA

mgr inż. Roman Pakuła 
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