
PZD.3450.23.2013 Częstochowa, 06.11.2013 r.
l.dz. PZD.ZP.209.2013

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

na  remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1104S w m. Biała Wielka w km 0+486, gmina 
Lelów.

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:

WYKLUCZENIE
Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANS” Andrzej Świątek, Biała Wielka 162A, 42-
235 Lelów 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  opisanego  przez  zamawiającego  warunku  posiadania  przez  wykonawcę  wiedzy  i 
doświadczenia, tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych (zgodnie z warunkiem opisanym w siwz) 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (zgodnie z 
§1 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te 
dokumenty  mogą  być  składane)  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy roboty  te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ODRZUCENIE
Oferta  nr  8  złożona  przez:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „TRANS”  Andrzej  Świątek,  Biała 
Wielka 162A, 42-235 Lelów została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Oferta nr 8 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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