
PZD 3540/15/2011 Częstochowa, 31.08.2011 r.
l.dz. PZD/ZP/119/2011

WYKLUCZENIE i ODRZUCENIE

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

na  remont  drogi  powiatowej  DP  1014S  –  ul.  Ks.Wenikajtysa  na  odcinku  od  mostu  do  drogi 
wojewódzkiej DW 793 w Złotym Potoku w gm. Janów.

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  w  wyniku  badania  i  oceny  ofert  złożonych 
w przedmiotowym postępowaniu:

WYKLUCZENIE

1. Wykonawca  P.U.H.  „DOMAX”  Arkadiusz  Mika,  Ul.  Grabińska  8,  42-283  Boronów  został 
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 
ustawy Pzp.

2. Wykonawca Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur, Ul. Szkolna 29a, 42-425 Kroczyce 
został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 
pkt 4 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

1. Wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, nie uzupełnił pisemnego zobowiązania innych 
podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału.

2. Wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca,  na  pisemne wezwanie  Zamawiającego,  uzupełnił  wykaz  robót  (zał.  nr  4  do  siwz)  o 
wymagane  informacje  potwierdzające  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu. Jednakże 
dostarczony dokument zawiera  błędy,  gdyż musiał  w sposób jednoznaczny potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 
w dniu 12.08.2011 r., natomiast wykaz robót potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
z dniem 26.08.2011 r.

ODRZUCENIE

1. Oferta  nr  4  złożona  przez:  P.U.H.  „DOMAX”  Arkadiusz  Mika,  Ul.  Grabińska  8,  42-283 
Boronów została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Oferta nr 5 złożona przez:  Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur, Ul. Szkolna 29a, 42-
425 Kroczyce została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

1. Oferta nr 4 został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

2. Oferta nr 5 został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.

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