
Nr sprawy PZD 3540/23/2009 Częstochowa, dn. 20.05.2009r.
l.dz. PZD/ZP/140/2009

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.

ROZSTRZYGNIĘCIE
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 po dokona-
niu oceny spełniania warunków przez wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu 
oraz  po  dokonaniu  badania  i  oceny złożonych ofert,  dokonano wyboru  najkorzystniejszej  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 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.) zawiadamiam również, iż 
przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KAMPOL” Jan Żurawski
Ul. Nadrzeczna 14, 42-125 Kamyk 
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 1.673.618,33 zł.
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Oferta nr 1
DROG-BUD Sp. z o.o.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa 
Cena brutto: 1.780.005,83 zł.
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 94,02 pkt.

Oferta nr 3
KPRM – Konstrukcje i Wyposażenie Mostów Sp. z o.o.
Ul. Chopina (6, 43-600 Jaworzno 
Oferta nr 3 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta został złożona przez Wy-
konawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie 
w piśmie nr PZD/ZP/141/2009.

Oferta nr 4
Firma Usługowo Handlowa Golec Karol
Ul. Wybickiego 3/16, 41-219 Sosnowiec 
Oferta nr 4 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie w piśmie nr PZD/ZP/141/2009.
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Oferta nr 5
Grötz GmbH & Co. KG Oddział w Polsce
Ul. Żyzna 15, 42-200 Częstochowa 
Oferta nr 5 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie w piśmie nr PZD/ZP/141/2009.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy tj.: cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówie-
nia kwotę 1.470.000,00 zł brutto, natomiast najkorzystniejsza oferta wyraża się kwotą 1.673.618,33 zł. 
brutto.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umów dotyczących przedmiotowego zamówienia.

P.O. DYREKTOR

Bożena Zalewska
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