
PZD 3540/23/2009 Częstochowa, 20.05.2009r.
l.dz. PZD/ZP/141/2009

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

na przebudowę mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciągu drogi powiatowej nr 1027 S w 
km 4+775 w 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 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  KPRM  –  Konstrukcje  i  Wyposażenie  Mostów  Sp.  z  o.o.,  Ul.  Chopina  96,  43-600 
Jaworzno 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  5  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  minimum  1  robotę  budowlaną,  tożsamą 
z przedmiotem  niniejszego  postępowania  o wartości  każdej  roboty  nie  mniejszej  niż:  500.000,00  zł 
(brutto).  Określenie  „roboty  budowlane  tożsame  z  przedmiotem  niniejszego  postępowania”  oznacza: 
wykonanie robót polegających na budowie lub przebudowie mostu.””.

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

Zamawiający  żądał  wykazu  robót,  które  wykonawcy  wykonali w okresie  ostatnich  5 lat  przed  dniem 
wszczęcia  postępowania  o udzielenie  zamówienia.  Natomiast  wykonawca  przedstawił  robotę  aktualnie 
wykonywaną, a tożsamość z przedmiotem niniejszego zamówienia wykonanej już części robót nie została 
potwierdzona w załączonych referencjach. Pokazują one jednoznacznie, iż wykonawca wykonał do tej pory 
roboty nie związane tematycznie z niniejszym postępowaniem. Z tego powodu przedstawiona robota nie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawionego przez zamawiającego.

ODRZUCENIE

1. Oferta nr 3 złożona przez: KPRM – Konstrukcje i Wyposażenie Mostów Sp. z o.o., Ul. Chopina 
96, 43-600 Jaworzno 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 4 złożona przez: Firma Usługowo Handlowa Golec Karol, Ul. Wybickiego 3/16, 41-
219 Sosnowiec została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający  w  Części  III  SIWZ  ograniczył  możliwości  korzystania  przez  Wykonawcę 
z podwykonawców: „część przedmiotu zamówienia – budowa mostu (z wyłączeniem wykonania pali 
fundamentowych) nie może być powierzona podwykonawcom”. Natomiast wykonawca w załączonym 
do  oferty  wykazie  podwykonawców  określił  zakres  podwykonastwa  nie  przewidziany  przez 
Zamawiającego.

3. Oferta nr 5 złożona przez: Grötz GmbH & Co. KG Oddział w Polsce, Ul. Żyzna 15, 42-200 
Częstochowa została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający  w  Części  III  SIWZ  ograniczył  możliwości  korzystania  przez  Wykonawcę 
z podwykonawców: „część przedmiotu zamówienia – budowa mostu (z wyłączeniem wykonania pali 
fundamentowych) 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.

P.O. DYREKTOR

Bożena Zalewska
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