
PZD 3540/53/2009 Częstochowa, 20.10.2009r.
l.dz. PZD/ZP/317/2009

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

na  wycinka,  prześwietlenie  drzew  oraz  krzewów,  frezowanie  pni,  wykarczowanie  pni  wraz 
z uzupełnieniem  ubytków  znajdujących  się  w poboczu  i  nawierzchni  w  pasie  drogowym  dróg 
powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

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

1. Wykonawca Firma Handlowo-Usługowa „Wyrębak” Dariusz Wyrębak, Ul. Żeromskiego 1, 98-
300 Wieluń został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zadaniu nr 1, 2 i 3.

UZASADNIENIE
Wykonawca złożył dokumenty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  i 
referencje  potwierdzające  należyte  wykonanie  przedstawionych  usług)  potwierdzające  spełnianie 
warunków  udziału  w  postępowaniu:  posiadania  uprawnienia  do  wykonywania  określonej 
działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy nakładają  obowiązek posiadania  takich uprawnień  oraz 
posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowania  potencjałem  technicznym  i 
osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia,  zawierające błędy,  z  zastrzeżeniem art.  26 ust.  3 
ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie miał obowiązku wzywania Wykonawcy do 
uzupełnienia  w/w dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu, 
zawierających błędy, gdyż mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. Wykonawca Zakład Usługowy „GROSZ” mgr inż. Jarosław Musiał, Złoty Potok, ul. Kościuszki 
1/1,  42-253  Janów  k/Częstochowy  został  wykluczony  z postępowania  o udzielenie  zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w 
zadaniu nr 1.

UZASADNIENIE
Wykonawca  złożył  dokumenty  (referencje  potwierdzające  należyte  wykonanie  przedstawionych 
usług) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: posiadania niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia  oraz  dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia, zawierające błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie miał obowiązku wzywania Wykonawcy do 
uzupełnienia  w/w dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu, 
zawierających błędy, gdyż mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

ODRZUCENIE

1. Oferta  nr  3  złożona  przez:  Firma  Handlowo-Usługowa  „Wyrębak”  Dariusz  Wyrębak,  Ul. 
Żeromskiego 1, 98-300 Wieluń została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 oraz art. 89 ust.1 pkt 2 
ustawy Pzp w zadaniu nr 1, 2 i 3.
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UZASADNIENIE
Oferta  został  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia publicznego.

Treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż Wykonawca nie 
podał (nie wpisał) w ofercie (zał.  nr 1 siwz – formularz ofertowy) zadania nr 1, 2 i  3, kwot za 
pozyskanie  drewna  opałowego  z  wycinki  i prześwietleń  z  dróg  powiatowych z terenu  Obwodu 
Drogowego Nr 1 w Rudnikach, nr 2 w Koniecpolu i nr 3 w Poczesnej co stanowi treść oferty. 

Dodatkowo  Zamawiający  w  pkt  6.6.  SIWZ  wymagał  również,  iż  oferta  wykonawcy  powinna 
zawierać  specyfikację  cenową -  zał.  nr  1A,  1B,  1C  (odpowiednio  do  zadania).  Zamawiający  
zaznaczył, że: „Należy wypełnić dokładnie wszystkie rubryki w specyfikacji cenowej załącznika 1A-
1C (odpowiednich zadań).  Nie wpisanie przez Wykonawcę wymaganych informacji w formularzu 
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy”. Natomiast w ofercie 
Firmy Handlowo-Usługowej „Wyrębak” Dariusz Wyrębak w załączniku nr 1 A do siwz nie podano, 
zgodnie z wymogiem, poszczególnych kwot.

Nadto Zamawiający zaznaczył w pkt 10.2 siwz iż: „Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty  
muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę”. Natomiast w ofercie Firmy 
Handlowo-Usługowej  „Wyrębak”  Dariusz  Wyrębak,  w  załączniku  nr  1A  do  siwz,  brak 
zaparafowanych poprawek przez osobę podpisującą ofertę.

2. Oferta nr 5 złożona przez: Zakład Usługowy „GROSZ” mgr inż. Jarosław Musiał, Złoty Potok, 
ul. Kościuszki 1/1, 42-253 Janów k/Częstochowy  została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 
oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w zadaniu nr 1.

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

Treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający  w  pkt  6.6.  SIWZ  wymagał  również,  iż  oferta  wykonawcy  powinna  zawierać 
specyfikację cenową - zał. nr 1A. Zamawiający zaznaczył, że: „Należy wypełnić dokładnie wszystkie  
rubryki  w  specyfikacji  cenowej  załącznika  1A.  Nie  wpisanie  przez  Wykonawcę  wymaganych  
informacji  w formularzu skutkować będzie  odrzuceniem oferty  na podstawie art.  89 ust.  1  pkt  2 
ustawy”.  Natomiast  w  ofercie  Zakład  Usługowy  „GROSZ”  mgr  inż.  Jarosław  Musiał  nie 
wypełniono,  zgodnie  z  wymogiem,  sum  za  poszczególne  rodzaje  usług,  w  załączniku  nr  1A 
(specyfikacja cenowa).

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

p.o. DYREKTORA

Bożena Zalewska
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