
Nr sprawy PZD 3540/34/2010 Częstochowa, dn. 03.11.2010r.
l.dz. PZD/ZP/221/2010

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

na odbudowę mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1002S w m. Łeg w km 3+980, gmina Kruszyna.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania warunków przez wykonawców uczestniczących w przed-
miotowym 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 2010 r. Nr 113, 
poz. 759) zawiadamiam również, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KAMPOL” Jan Żurawski
Ul. Nadrzeczna 14
42-125 Kamyk
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 630.027,12 zł.
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o.
Ul. Odkrywkowa 93
42-504 Będzin 
Cena brutto: 718.944,43 zł
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 87,63 pkt

Oferta nr 3
Konsorcjum:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „POLMAX” Jan Polaczek, ul. Św. Jana 31, 42-200 

Częstochowa
2. Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur, ul. Szkolna 29a, 42-425 Kroczyce
Oferta nr 3 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta została złożona przez wykonawcę wyklu-
czonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uzasadnienie w piśmie nr PZD/ZP/220/2010.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj.: cena najkorzystniej-
szej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający prze-
znaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 400.000.00 zł brutto natomiast najkorzystniejsza oferta wyraża się kwotą 
630.027,12 zł.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

p.o. DYREKTORA

Bożena Zalewska
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