
PZD 3540/85/2009 Częstochowa, 20.11.2009r.
l.dz. PZD/ZP/346/2009

WYKLUCZENIE i ODRZUCENIE

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

na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót wykazanych w PZD 3540/74/2009 - 
Przebudowa jezdni  wraz z  odwodnieniem i  budową chodników drogi  powiatowej nr 1059 S 
Mykanów  –  DK-1  –  Kościelec  –  Rudniki  (gmina  Rędziny):  ETAP  I  –  przebudowa  jezdni, 
budowa odwodnienia i chodnika w ul. Mykanowskiej w m. Kościelec - dł. 1005,00 mb, ETAP IV 
– przebudowa jezdni, budowa odwodnienia i chodnika w ul. Wojska Polskiego w m. Rudniki - 
dł. ok. 640,00 mb, ETAP V – przebudowa jezdni, budowa odwodnienia i chodnika w ul. Stalowej 
na odcinku od skrzyżowania z DK-91 do ul. Leśnej w m. Rudniki - dł. 205,00 mb.

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  Budowa-Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych inż. Turcza Tadeusz, Ul. 
Słowiańska  2/6,  49-300  Brzeg  został  wykluczony  z postępowania  o udzielenie  zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Wykonawca,  pomimo  wezwania  do uzupełnienia  zgodnie  z  art.  26 ust.  3  ustawy Pzp,  nie  złożył 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

ODRZUCENIE

Oferta nr 2 złożona przez:  Budowa-Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych inż. Turcza 
Tadeusz, Ul. Słowiańska 2/6, 49-300 Brzeg  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.

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

p.o. DYREKTORA

Bożena Zalewska
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