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l.dz. PZD/ZP/14/2011

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

na sukcesywną dostawę w formie bezgotówkowej paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla 
Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie oraz dla ODM nr 1, 2 i 3 podlegających PZD w Częstochowie w 
2011 roku.

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

poz. 759 z późn. zm.), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania warunków przez wykonawców uczestniczących 
w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, dokonano wyboru najkorzystniej-
szej oferty w przedmiotowym postępowaniu odpowiednio do zadania.

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 z późn. zm.) zawiadamiam również, iż zadanie nr 1, 3 i 4 przedmiotowego postępowanie zostało unieważnio-
ne.

ZADANIE NR 1

Przedmiotowe postępowanie w zadaniu nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp, tj.: Za-
mawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzu-
ceniu.

ZADANIE NR 2

UZASADNIENIE
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez
PETRO-KON Łukasz Łuszcz Spółka Komandytowa
Ul. Armii Krajowej 7/11
42-230 Koniecpol
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 70.682,00 zł
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

ZADANIE NR 3

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie w zadaniu nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp, tj.: Za-
mawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzu-
ceniu.

ZADANIE NR 4

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie w zadaniu nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp, tj.: Za-
mawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzu-
ceniu.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w zadaniu nr 2 w terminie nie krót-
szym niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Ze względu, iż złożono tylko jedną ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zamawiający zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 
ustawy Pzp, może również zawrzeć umowę przed upływem 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
O dokładnym terminie podpisania umowy powiadomimy wykonawcę, którego oferta została wybrana.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w zadaniu nr 1, 3 i 4.
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