
Przyłęk, 17.06.2015 r. 

GBO.271.03.2015 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których oferty 

zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. 

zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego  na: 

Rozbudowę strażnicy OSP w Mszadli Nowej  

została wybrana oferta firmy 

 

ARCHIBUD Małgorzata Pluta 

ul. Gazowa 4 

26-600 Radom 

cena oferty: 

- 340.018,04 (brutto) 

okres udzielonej gwarancji: 

- 60 miesięcy 

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena 90%, okres gwarancji na wykonane roboty 

10% -  oferta nr 3 była najkorzystniejsza . 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

 

Nr 

oferty 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Punktacja 

(kryterium: 

cena oferty) 

 

Punktacja 

(kryterium: okres 

gwarancji na 

wykonane 

roboty) 

 

Punktacja 

 

Razem: 

 

1 

 

Zakład Remontowo – Budowlany  

Wiesław Malczewski 

ul. Źródłowa 19 m.1 

26-600 Radom 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA 

DELA” Emil Dygas 

ul. Kalińska 6/6a 

26-600 Radom 

 

 

67,71 

 

10,00 

 

77,71 

 

3 
ARCHIBUD Małgorzata Pluta 

ul. Gazowa 4 

26-600 Radom 

 

 

90,00 

 

10,00 

 

100,00 

 

4 

 

Konsorcjum firm: 

 

Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany 

Andrzej Skrok 

ul. PCK 7 m.22 

26-600 Radom 

 

Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany 

Mariusz Skrok 

Antoniówka 139 

26-630 Jedlnia Letnisko 

 

81,70 

 

10,00 

 

91,70 



 

5 

 

Konsorcjum firm: 

 

Przedsiębiorstwo „BUDJAN” Sp. z o.o. 

ul. Sieroszewskiego 7 

24-100 Puławy 

 

Technika Grzewcza i Sanitarna „Cholewa i Ska” 

Roman Cholewa i Dawid Cholewa 

ul. Lubelska 159 

24-130 Końskowola 

 

 

63,66 

 

6,33 

 

69,99 

 

Wykluczeni wykonawcy 

Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) Zamawiający 

zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:  

Zakład Remontowo - Budowlany 

Wiesław Malczewski 

ul. Źródłowa 19 m.1 

26-600 Radom 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający pismem z dnia 03.06.2015 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. 

zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o 

następujące dokumenty: 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami 

 

- pełnomocnictwo do reprezentowania firmy 

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym 

terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

Oferty odrzucone 

Na podstawie art.92ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) Zamawiający 

zawiadamia również, że odrzucił z postępowania następujące oferty: 



 

- Oferta nr 1 złożona przez: 

Zakład Remontowo - Budowlany 

Wiesław Malczewski 

ul. Źródłowa 19 m.1 

26-600 Radom 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 

ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity 

Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

Termin zawarcia umowy 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 23.06.2015r.) 

jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w 

Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks 

jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013r.  poz.907 z 

późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 


