
Przyłęk, 05.09.2014 r. 
GBO.271.24.2014 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert 
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: 
Budowę sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów  
została wybrana oferta firmy 
 
HYDRO –TERM Dawid Ciupak 
Mieczysławów 106 
26-700 Zwoleń 
cena oferty: 

- 65.007,09 zł (brutto) 

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 6 była najkorzystniejsza 
cenowo. 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

 
Nr oferty 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Punktacja 

 
1 
 

DSE –PRODUKCJA HANDEL USŁUGI – Robert Wołosiewicz 
Porosły 108 
16-070 Choroszcz 

 

 
49,89 

 
2 

„JADEX” Przedsi ębiorstwo Prywatne 
Jan Dąbrowski 
ul. Miedziana 6 
26-600 Radom 
 

 
53,95 

 
3 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BUDWAR” 
Danuta Wardęcka 
Warchały 26/34 
12-122 Jedwabno 
 

 
72,31 

 
4 
 
 

Marcin Maj INSTAL – GLOB 
Rzeczków 76 
26-680 Wierzbica 

 
69,70 

 
5 
 

ZAKŁAD INSTALACJI WOD – KAN DYGAS 
Spółka Jawna 
ul. Malczewskiego 8 
27-310 Ciepielów 

 

 
68,03 

 
6 

„HYDRO – TERM” Dawid Ciupak 
Mieczysławów 106 
26-700 Zwoleń 

 

 
100,00 

 

 

 



Wykluczeni wykonawcy 

 Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający 
zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców: 

ZAKŁAD INSTALACJI WOD – KAN DYGAS 
Spółka Jawna 
ul. Malczewskiego 8 
27-310 Ciepielów 
  

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający pismem z dnia 02.09.2014 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: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( zgodnie z zapisem 
pkt. X.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia)  

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 5 złożona przez: 
 
ZAKŁAD INSTALACJI WOD – KAN DYGAS 
Spółka Jawna 
ul. Malczewskiego 8 
27-310 Ciepielów 
 
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 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 16.09.2014r.) 
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” 

 


