
PZD.3450.6.2013 Częstochowa, 25.03.2013 r.
l.dz. PZD.ZP.69.2013

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

na  sukcesywne wykonywanie i dostawę znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg 
w Częstochowie w 2013 roku.

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:

ODRZUCENIE
1. Oferta nr 1 złożona przez: Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o., Ul. Dobrego Pasterza 116, 31-

416 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 1 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.

WYKLUCZENIE I ODRZUCENIE
2. Wykonawca  P.P.U.H.  „ERPLAST”  Krzysztof  Rymer  Z.P.Chr.,  Ul.  Witebska  27,  85-778  Bydgoszcz 

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.U.H. „ERPLAST” Krzysztof Rymer Z.P.Chr., Ul. Witebska 27, 85-778 
Bydgoszcz 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. 

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