
Przyłęk, 17.06.2014 r. 
GBO.271.15.2014 
 
 

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: 
Przebudowę strażnicy OSP w Łaguszowie  
została wybrana oferta firmy 
 
HYDRO –TERM Daniel Ciupak 
Mieczysławów 106 
26-700 Zwoleń 
cena oferty: 

- 57.502,50 zł (brutto) 

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 10 była najkorzystniejsza 
cenowo. 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

 
Nr oferty 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Punktacja 

 
1 
 

SPWR INWEST Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 31/12 
09-407 Płock 

 

 
57,76 

 
2 

Firma Handlowo – Usługowa „PANELEX” Tomasz Kuchcik 
ul. Kielecka 36 
26-600 Radom 
 

 
92,98 

 
3 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKADA BIS 
ul. Rapackiego 10/1 
26-600 Radom 
 

 
82,21 

 
4 
 
 

WENTA – PRODUCT Bożena Zofia Fiborek 
Borysów 72 
24-103 Żyrzyn 

 
-- 

 
5 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil 
Dygas 
ul. Kali ńska 6/6a 
26-600 Radom 
 

 
82,28 

 
6 

Zakład Remontowo – Usługowo – Konserwacyjny 
Henryk Łagowski 
ul. Bieszczadzka 17 
26-600 Radom 
 

 
73,91 

 
7 

Zakład Remontowo – Budowlany 
ul. Grzebieniowa 20 
26-600 Radom 
 

 
-- 



 
8 

Zakład Remontowo – Budowlany Radosław Bańcerowski 
ul. Ordona 14 
26-600 Radom 

 
85,11 

 
9 

„BUOPOL” Sp. zo.o. 
ul. Śniadeckich 1/21 
26-600 Radom 
 

 
80,23 

 
10 
 

„HYDRO – TERM” Daniel 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: 

1. WENTA – PRODUCT Bożena Zofia Fiborek 
Borysów 72 
24-103 Żyrzyn 

  

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający pismem z dnia 04.06.2014 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: 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz  załączeniem dowodów 
dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone.( Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, minimum 2 robót budowlanych polegających na remoncie budynku o wartości nie 
mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że 
została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona).  

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. 

 



2. Zakład Remontowo – Budowlany 

    ul. Grzebieniowa 20C 

    26-600 Radom 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający pismem z dnia 04.06.2014 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: 

1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Lista podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym , że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej. ( zgodnie z zapisem pkt. X.7 Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia) 

2. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 
osobę prawną lub fizyczną.( zgodnie z zapisem pkt. VIII.6 Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia) 

3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz  załączeniem dowodów 
dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone.( Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, minimum 2 robót budowlanych polegających na remoncie budynku o wartości nie 
mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że 
została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona). ( zgodnie 
z zapisem pkt. X.5 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: 

1. Oferta nr 4 złożona przez WENTA – PRODUCT Bożena Zofia Fiborek, Borysów 
72, 24-103 Żyrzyn 

 



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. 

2. Oferta nr 7 złożona przez Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Grzebieniowa 20C, 
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 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 28.06.2014r.) 
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” 

 


