
PZD.3450.30.2014 Częstochowa, 15.10.2014 r.
l.dz. PZD.ZP.208.2014

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

na dostawę  piasku  (o  uziarnieniu  do  2  mm  wg  BN-87/6774-04)  do  zwalczania  śliskości  na  drogach 
powiatowych  i  wojewódzkich  dla  potrzeb  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Częstochowie  w  sezonie 
zimowym 2014/2015.

Zgodnie  z  art.  92  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  dnia 
09.08.2013  r.  poz.  907  ze  zmianami),  zawiadamiam,  że  w  wyniku  badania  i  oceny  ofert  złożonych 
w przedmiotowym postępowaniu:

WYKLUCZENIE i ODRZUCENIE

WYKLUCZENIE
1. Wykonawca Zakład Usług Wielobranżowych Marek Rozpondek, Ul. Śląska 57, 42-274 Konopiska 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, tj. 
- Wykazu wykonanych dostaw wraz z dowodami czy wymienione dostawy zostały wykonane należycie,
- Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu

- Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu.

ODRZUCENIE
Oferta  nr 2 złożona przez:  Zakład Usług Wielobranżowych Marek Rozpondek, Ul. Śląska 57, 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 2 została  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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