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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Gmina Przyłęk, działając na   podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zmianami) 

zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla 

stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji” została wybrana oferta Nr 4 

złożona przez firmę: 

 

Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe 

 TRANS SYP 

Dariusz Omilianowicz,  

ul. Składowa 10 

24-100 Puławy 

 

za cenę ofertową: 104.058,00 zł brutto. 

 

Wykaz Oferentów którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Oferenta 

Kryterium: 

Cena 

oferty 

Termin 

płatności 
Razem 

1. 

Eko – TransBruk 

Rafał Grzywacz 

ul. Osiedle Karszówka 3 

26-634 Gózd 

51 pkt 40 pkt 91 pkt 

2. 

P.H.U. „DAW – TRANS” 

Sławomir Podstawka 

26-085 Miedziana Góra 

Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77 

Oferta odrzucona 

 

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy 

Władysław Sałek 

ul. Perzyny 17 

26-700 Zwoleń 

58 pkt 40 pkt 98 pkt 

 

Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo 

Handlowe „TRANS – SYP” 

Dariusz Omilianowicz 

ul. Składowa 10 

24-100 Puławy 

60 pkt 40 pkt 100 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferent spełnia wymagania określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych 

i nie podlega wykluczeniu. Oferta została złożona prawidłowo, nie podlegała odrzuceniu                 

i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium jakim była cena i termin dostawy.  

 



Wykluczeni wykonawcy 

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

Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający 

zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:  

P.H.U. „DAW – TRANS” 

Sławomir Podstawka 

26-085 Miedziana Góra 

Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający pismem z dnia 22.03.2017 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. 

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

następujące dokumenty: 

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

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.1 pkt.12  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zmianami) z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

Oferty odrzucone 

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

Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający 

zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:  

P.H.U. „DAW – TRANS” 

Sławomir Podstawka 

26-085 Miedziana Góra 

Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77 

Uzasadnienie faktyczne: 

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

ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie prawne: 

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

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, oraz zgodnie z art.24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Termin zawarcia umowy 

Zamawiający zawrze umowę w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zmianami) 


