
PZD.3450.4.2013 Częstochowa, 20.03.2013 r.
l.dz. PZD.ZP.56.2013

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

na wycinkę drzew bez i z frezowaniem pnia, wycinkę drzew z usunięciem pni, usunięcie obumarłych gałęzi 
z  utrzymaniem  formowanego  kształtu  korony  drzewa,  z  usunięciem  i  wywiezieniem  pni  oraz 
wyrównaniem  terenu  w  pasie  drogowym  dróg  powiatowych  i wojewódzkich  administrowanych  przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

WYKLUCZENIE i ODRZUCENIE

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:

1. Wykonawca P.P.H.U. „SŁOMA” Grzegorz Słoma, ul. Małogoska 4, 26-060 Chęciny został wykluczony z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Wykonawca,  na pisemne wezwanie Zamawiającego, nie złożył  listy,  o której  mowa w art.  26 ust 2d 
ustawy Pzp. 

ODRZUCENIE

Oferta nr 2 złożona przez: P.P.H.U. „SŁOMA” Grzegorz Słoma, ul. Małogoska 4, 26-060 Chęciny została 
odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

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

2. Wykonawca  P.P.U.U.  „NIVA-BIS”  J.  Smolarz,  Żerniki  35,  28-305  Sobków  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Wykonawca,  na pisemne wezwanie Zamawiającego, nie złożył  listy,  o której  mowa w art.  26 ust 2d 
ustawy Pzp. 

ODRZUCENIE

Oferta  nr  3  złożona  przez:  P.P.U.U.  „NIVA-BIS”  J.  Smolarz,  Żerniki  35,  28-305  Sobków  została 
odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Oferta  nr  3  został  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

3. Oferta nr 4 złożona przez: Konsorcjum: Zakład Konserwacji Zieleni Ogród – System mgr inż. Marek 
Szczubiał, ul. Zamiejska 21a, 30-382 Kraków i Pracownia Zieleni Maria Wałecka, Jacek Zacharias, 
Marek Zacharias, ul. Studencka 23/5, 31-116 Kraków została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 1 
ustawy Pzp w związku z niedopełnieniem przesłanek, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Oferta nr 4 jest niezgodna z ustawą. 
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Wykonawca,  na pisemne wezwanie Zamawiającego (art. 24b ust. 1 ustawy Pzp), złożył informację (o 
której mowa w art. 26 ust 2d ustawy Pzp ) o nie należeniu do grupy kapitałowej z błędem niezgodnym z 
ustawą tj. z datą późniejszą niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Oferta nr 6 złożona przez: F.U. M&S Wrzos s.c. Karwacki Marcin, Grzybek Szymon, Ul. Górna 13, 42-
263 Wrzosowa została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z niedopełnieniem 
przesłanek, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Oferta nr 6 jest niezgodna z ustawą. 
Wykonawca,  na pisemne wezwanie Zamawiającego (art. 24b ust. 1 ustawy Pzp), złożył informację (o 
której mowa w art. 26 ust 2d ustawy Pzp ) o nie należeniu do grupy kapitałowej z błędem niezgodnym z 
ustawą tj. z datą późniejszą niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Wykonawca  Zakład  Usług  Leśnych  „NEO”  Jan  Woźnica,  Trątnowice  30,  32-090  Słomniki  został 
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  art. 24b ust. 3 i art. 24 
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Wykonawca,  na pisemne wezwanie Zamawiającego, nie złożył  listy,  o której  mowa w art.  26 ust 2d 
ustawy Pzp. 
Wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca,  na  pisemne  wezwanie  Zamawiającego,  nie  uzupełnił  dokumentów  potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

ODRZUCENIE

Oferta nr 7 złożona przez: Zakład Usług Leśnych „NEO” Jan Woźnica, Trątnowice 30, 32-090 Słomniki 
została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Oferta  nr  7  został  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca  Wyrób  galanterii  z  drewna  Bogdan  Maroszek,  Aleksandria,  ul  Gościnna  167,  42-274 
Konopiska został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24b 
ust. 3 i art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Wykonawca,  na pisemne wezwanie Zamawiającego, nie złożył  listy,  o której  mowa w art.  26 ust 2d 
ustawy Pzp. 
Wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca,  na  pisemne  wezwanie  Zamawiającego,  nie  uzupełnił  dokumentów  potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

ODRZUCENIE

Oferta nr 8 złożona przez: Wyrób galanterii z drewna Bogdan Maroszek, Aleksandria, ul Gościnna 167, 
42-274 Konopiska została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 4 
ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Oferta  nr  8  został  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

7. Wykonawca Zakład Oczyszczania Miasta Natalia Kosowska, ul. Radomska 54/24, 27-200 Starachowice 
został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24b ust. 3 i art. 
24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
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UZASADNIENIE
Wykonawca,  na pisemne wezwanie Zamawiającego, nie złożył  listy,  o której  mowa w art.  26 ust 2d 
ustawy Pzp. 
Wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca,  na  pisemne  wezwanie  Zamawiającego,  nie  uzupełnił  dokumentów  potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

ODRZUCENIE

Oferta nr 9 złożona przez: Zakład Oczyszczania Miasta Natalia Kosowska, ul. Radomska 54/24, 27-200 
Starachowice została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 4 ustawy 
Pzp, a także z mocy art. 90 ust 3 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Oferta  nr  9  został  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia  publicznego,  a  także  została  odrzucona,  gdyż  Wykonawca,  na  pisemne  wezwanie 
Zamawiającego, nie złożył wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Wykonawca  Zakład  Handlowo-Usługowy „ZWIERZYNIEC”  Maria  Glińska,  Ul.  Wały Dwernickiego 
177, 42-200 Częstochowa został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24b ust. 3 i art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Wykonawca,  na pisemne wezwanie Zamawiającego, nie złożył  listy,  o której  mowa w art.  26 ust 2d 
ustawy Pzp. 
Wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca,  na  pisemne  wezwanie  Zamawiającego,  nie  uzupełnił  dokumentów  potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

ODRZUCENIE

Oferta nr 11 złożona przez: Zakład Handlowo-Usługowy „ZWIERZYNIEC” Maria Glińska, Ul. Wały 
Dwernickiego 177, 42-200 Częstochowa została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp w 
związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Oferta  nr 11 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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