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Szydłowiec, dnia 02 lutego 2010 r. 
PR-343-2/2010 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, 
WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW  

I ODRZUCENIU OFERT 
 
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający – 
Powiat Szydłowiecki informuje, iŜ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu 
na potrzeby Pogotowia Ratunkowego przy ul. Staszica; na działkach nr ewid. gruntów 5758/1, 
5758/2, 5759/107, 5759/108” jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryteria: cena – 90% 
i skrócenie terminu wykonania zamówienia - 10 %, wybrana została oferta wykonawcy nr 3 
WielobranŜowe Towarzystwo Projektowo – Produkcyjne „MARWIT” Sp. z o.o., ul. 
Częstochowska 16, 44-100 Gliwice w cenie łącznej 72 686,06 zł i terminie wykonania: 60 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
 

Uzasadnienie faktyczne 
Oferta Wykonawcy została wybrana, poniewaŜ nie podlega odrzuceniu, a zaoferowana 

cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
 

WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 

Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę: „SAWA -TECH” Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., 
ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych w związku z pkt. 6 ppkt 6.2. oraz pkt 7 
ppkt 7.1.5. siwz 
 Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie złoŜyli dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy. 

Uzasadnienie faktyczne 
 

W wyniku badania oferty w/w Wykonawcy Zamawiający ustalił, iŜ brak jest 
aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
dla osoby wykonującej zamówienie do projektowania w specjalności drogowej. 

W związku z powyŜszym Wykonawca został wezwany w terminie 3 dni licząc od dnia 
otrzymania pisma do uzupełnienia brakującego dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca przedmiotowego dokumentu nie uzupełnił. 
Mając powyŜsze na uwadze wykluczenie jest zasadne.  
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WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 

Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę: Pracownia Architektoniczna Zbigniew Mike, ul. Mickiewicza 
130B/U1, 71-147 Szczecin, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r.- Prawo zamówień publicznych w związku z pkt. 6 ppkt 6.2. oraz pkt 7 ppkt 7.1.5. siwz 
 Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie złoŜyli dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy. 

Uzasadnienie faktyczne 
W wyniku badania oferty w/w Wykonawcy Zamawiający ustalił, iŜ brak jest 

aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
dla osoby wykonującej zamówienie do projektowania w specjalności drogowej, uprawnień 
budowlanych potwierdzających, Ŝe wykonawca dysponuje projektantem w branŜy 
telekomunikacyjnej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

W związku z powyŜszym Wykonawca został wezwany w terminie 3 dni licząc od dnia 
otrzymania pisma do uzupełnienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca przedmiotowych dokumentów nie uzupełnił. 
Mając powyŜsze na uwadze wykluczenie jest zasadne.  

 
WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

 
Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Konsorcjum Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
ARCHITRIADA s.c. – Lider Konsorcjum Marzena Szambelan, Iwona Soczyńska, 
ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków, Eko Elprom – Członek Konsorcjum Marek 
Łagodziński, ul. Solskiego 11/30, 31-216 Kraków, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych w związku z pkt. 7 ppkt 7.1.3. siwz 
 Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie złoŜyli dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy. 

Uzasadnienie faktyczne 
 W wyniku badania oferty w/w Wykonawców Zamawiający ustalił, iŜ załączono 
do niej wadliwe pełnomocnictwa. Pracownia Eko Elprom Marek Łagodziński z siedzibą 
w Krakowie udzieliła pełnomocnictwa spółce cywilnej Architriada Marzena Szambelan, 
Iwona Soczyńska z siedzibą w Pruszkowie, która nie posiada osobowości prawnej. 
Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone wspólnikowi spółki cywilnej Architriada Pani 
Marzenie Szambelan, a więc na podstawie przedłoŜonego w ofercie pełnomocnictwa Pani 
Marzena Szambelan nie moŜe reprezentować Pana Marka Łagodzińskiego prowadzącego 
Pracownię Projektową Eko Elprom w Krakowie w przedmiotowym postępowaniu 
przetargowym. 

W związku z powyŜszym Wykonawcy zostali wezwani w terminie 3 dni licząc od dnia 
otrzymania pisma do uzupełnienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawcy przedmiotowych dokumentów nie uzupełnili. 
Mając powyŜsze na uwadze wykluczenie jest zasadne.  



 3 

 
WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

 
Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę: Pracownia Projektowa „KLIMCOP” Andrzej Klimkiewicz, Piotr 
Rafał, ul. Bałtycka 60, 05-120 Legionowo, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych w związku z pkt. 6 ppkt 6.2. oraz pkt 7 
ppkt 7.1.5. siwz 
 Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie złoŜyli dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy. 

Uzasadnienie faktyczne 
W wyniku badania oferty w/w Wykonawcy Zamawiający ustalił, iŜ brak jest 

uprawnień budowlanych potwierdzających, Ŝe wykonawca dysponuje projektantem w branŜy 
architektonicznej bez ograniczeń, aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego dla projektanta w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych, uprawnień budowlanych potwierdzających, Ŝe wykonawca 
dysponuje projektantem w branŜy instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń, aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego dla projektanta w specjalności instalacyjno – inŜynieryjnej 
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnień 
budowlanych potwierdzających, Ŝe wykonawca dysponuje projektantem w branŜy 
telekomunikacyjnej bez ograniczeń, aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego dla projektanta w specjalności instalacyjnej 
w telekomunikacji, uprawnień budowlanych potwierdzających, Ŝe wykonawca dysponuje 
projektantem w branŜy drogowej, aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby wykonującej zamówienie 
do projektowania w specjalności drogowej. 

W związku z powyŜszym Wykonawca został wezwany w terminie 3 dni licząc od dnia 
otrzymania pisma do uzupełnienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca przedmiotowych dokumentów nie uzupełnił. 
Mając powyŜsze na uwadze wykluczenie jest zasadne.  

 
WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

 
Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę: Pracownię Architektoniczną „DAR – PROJEKT” Hussien 
Maghreby, ul. Kościuszki 38, 26-500 Szydłowiec, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych w związku z pkt. 6 ppkt 6.2. oraz 
pkt 7 ppkt 7.1.5. siwz 
 Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie złoŜyli dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy. 

Uzasadnienie faktyczne 
W wyniku badania oferty w/w Wykonawcy Zamawiający ustalił, iŜ brak jest 

uprawnień budowlanych potwierdzających, Ŝe wykonawca dysponuje projektantem w branŜy 
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instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawnień 
budowlanych potwierdzających, Ŝe wykonawca dysponuje projektantem w branŜy 
telekomunikacyjnej bez ograniczeń oraz aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego dla projektanta w specjalności instalacyjnej 
w telekomunikacji. 

W związku z powyŜszym Wykonawca został wezwany w terminie 3 dni licząc od dnia 
otrzymania pisma do uzupełnienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca przedmiotowych dokumentów nie uzupełnił. 
Mając powyŜsze na uwadze wykluczenie jest zasadne.  

 
ODRZUCENIE OFERTY 

 
Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 1 złoŜoną przez Wykonawcę „SAWA -

TECH” Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa (cena 
ofertowa brutto: 185 440,00 zł, termin wykonania: do 50 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych poniewaŜ została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
ODRZUCENIE OFERTY 

 
Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 2 złoŜoną przez Wykonawcę Pracownia 

Architektoniczna Zbigniew Mike, ul. Mickiewicza 130B/U1, 71-147 Szczecin (cena ofertowa 
brutto: 440 115,00 zł, termin wykonania: do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 
zamówień publicznych poniewaŜ została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
ODRZUCENIE OFERTY 

 
Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 4 złoŜoną przez Konsorcjum 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ARCHITRIADA s.c. – 
Lider Konsorcjum Marzena Szambelan, Iwona Soczyńska, ul. Czerwonych Maków 11, 05-
800 Pruszków, Eko Elprom – Członek Konsorcjum Marek Łagodziński, ul. Solskiego 11/30, 
31-216 Kraków (cena ofertowa brutto: 142 740,00 zł, termin wykonania: do 60 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych poniewaŜ została złoŜona przez 
Wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
ODRZUCENIE OFERTY 

 
Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 8 złoŜoną przez Wykonawcę Pracownia 

Projektowa „KLIMCOP” Andrzej Klimkiewicz, Piotr Rafał, ul. Bałtycka 60, 05-120 
Legionowo (cena ofertowa brutto: 109 800,00 zł, termin wykonania: do 60 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych poniewaŜ została złoŜona przez 
Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
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ODRZUCENIE OFERTY 
 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 12 złoŜoną przez Wykonawcę Pracownię 
Architektoniczną „DAR – PROJEKT” Hussien Maghreby, ul. Kościuszki 38, 26-500 
Szydłowiec (cena ofertowa brutto: 97 600,00 zł, termin wykonania: do 60 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych poniewaŜ została złoŜona przez 
Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 

ODRZUCENIE OFERTY 
 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 13 złoŜoną przez Wykonawcę P.P.U.H. 
„ROMAR” s.c., ul. Szobera 10, 01-318 Warszawa (cena ofertowa brutto: 112 728,00 zł, 
termin wykonania: do uzgodnienia wstępnie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  

 
Uzasadnienie faktyczne 

Wykonawca nie spełnił wymogu określonego w pkt. 4 siwz, tj. przedstawił ofertę 
z terminem wykonania zamówienia do uzgodnienia wstępnie 60 dni, a Zamawiający wymagał 
określenie konkretnej liczby dni, lecz nie więcej niŜ 60 dnia kalendarzowych od daty 
podpisania umowy  

Streszczenie oceny i  porównania złoŜonych ofert 
 

nr  
ofer ty 

 
Nazwa i  adres wykonawcy 

Punktacja w 
kryter ium: 
cena o ferty 

Punktacja w kryter ium: 
skrócenie terminu wykonania 
zamówienia  

Ł ączna 
punktacja 

 
3  

WielobranŜowe Towarzystwo 
Projektowo – Produkcyjne „MARWIT” 
Sp. z o.o. 
ul. Częstochowska 16, 44-100 Gliwice 

90,00 9,67 

 
99,67 

 
5  

SUSUŁ & STRAMA ARCHITEKCI s.c. 
Marcin Suseł, Krzysztof Strama 
ul. Dąbrowskiego 30, 32-600 Oświęcim 

30,64 9,67 
 

40,31 

 
 
 
 

6  

Konsorcjum Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
IOSIS POLSKA Sp. z o.o. – Lider 
Konsorcjum 
ul. Puławska 303 
02-785 Warszawa 
IOSIS BÃTIMENTS SARL – Członek 
Konsorcjum 
4 Rue Dolorès Ibarruri 
93100 Montreuil 

45,15 9,67 

 
 
 
 
 

54,82 

 
7  

PERSPEKTYWA PRACOWNIA 
PROJEKTOWA s.c. 
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków 

81,88 9,67 
 

91,55 

 
9  

COMA Projektowanie w Budownictwie 
ul. Nowa 29/31 lok. 24, 90-030 Łódź 

43,17 9,67 
52,84 

 
 
 

10 

Biuro Projektowo –Badawcze 
Budownictwa Ogólnego  
„MIASTOPROJEKT – BYDGOSZCZ” 
Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońska 12A, 85-067 Bydgoszcz 

80,03 10,00 

 
 

90,03 

 
11 

B KWADRAT  
ANTONI BARYŁA 
ul. Strycharska 5/48, 93-521 Łódź 

53,62 9,67 
 

63,29 

 


