
PZD.3450.9.2013 Częstochowa, 18.04.2013 r.
l.dz. PZD.ZP.124.2013

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

na  mechaniczne  zamiatanie  jezdni  dróg  wojewódzkich  i  powiatowych  oraz  czyszczenie  pozimowe 
studzienek kanalizacyjnych i studni chłonnych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie – zadanie nr 1 i 3.

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 4 złożona przez: SIM Mariusz Świerkosz, ul. Ustrońska 46, 43-440 Goleszów została odrzucona 
na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Treść oferty nr 4 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawca, w załączniku 1A i jednocześnie w 1C Specyfikacji cenowej nie podał wartości jednostkowej 
netto w jednej pozycji co uniemożliwiło wykonania dalszych obliczeń w danej pozycji i spowodowało 
zaoferowanie przez Wykonawcę niepełnego przedmiotu zamówienia.
W toku badania i oceny oferty Zamawiający żądał od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty. Zamawiający uznał niezgodność oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a 
nie podanie wymaganych informacji w poszczególnych pozycjach specyfikacji cenowych (zadanie nr 1 i 
3) jako błąd którego nie można poprawić w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

WYKLUCZENIE I ODRZUCENIE

WYKLUCZENIE
2. Wykonawca Zakład Oczyszczania Miasta Natalia Kosowska, ul. Radomska 54/24, 27-200 Starachowice 

został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 
ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
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 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.

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

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