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Szydłowiec, dnia 30 kwietnia 2010 r. 
PR-343-7/2010 
 
 

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: „Budowa podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Majdowie” 
jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium: cena – 100%, wybrana została oferta 
wykonawcy nr 4 Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „MAR-BUD”, ul. Górna 14,    
26-500 Szydłowiec w cenie 39 633,08 zł brutto i terminie wykonania do dnia 30.05.2010 r. 
 

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: „EMBUD” Kazimierz Dygas, ul. Gołaszewskiego 16A, 26-600 
Radom na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 
publicznych w związku z pkt. IX ppkt 5 siwz. 
 Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu 
terminu składania ofert. 

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

prawidłowo wniesionego wadium w kwocie 1 500,00 zł. Wadium powinno wpłynąć przed 
upływem terminu składania ofert tj. 28 kwietnia 2010 r. godzina 08:00, a wpłynęło dnia 
28 kwietnia 2010 r. o godz. 11:54. 

Mając powyŜsze na uwadze wykluczenie jest zasadne.  
 

WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę: „MABED” Beata CzyŜ – Gozdek, 26-500 Szydłowiec, 
ul. Świętokrzyska 8 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych w związku z pkt. IX ppkt 5 siwz. 
 Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu 
terminu składania ofert. 
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Uzasadnienie faktyczne 
W wyniku badania oferty w/w Wykonawcy Zamawiający ustalił, iŜ brak jest 

prawidłowo wniesionego wadium w kwocie 1 500,00 zł. Wadium powinno wpłynąć przed 
upływem terminu składania ofert tj. 28 kwietnia 2010 r. godzina 08:00, a wpłynęło dnia 
28 kwietnia 2010 r. o godz. 11:54. 

Mając powyŜsze na uwadze wykluczenie jest zasadne.  
 

 
WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

 
Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „REMAR”, 26-505 
Orońsko, ul. Brandta 48 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych w związku z pkt. IX ppkt 5 siwz. 
 Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu 
terminu składania ofert. 

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

prawidłowo wniesionego wadium w kwocie 1 500,00 zł. Wadium powinno wpłynąć przed 
upływem terminu składania ofert tj. 28 kwietnia 2010 r. godzina 08:00, a wpłynęło dnia 
28 kwietnia 2010 r. o godz. 11:54. 

Mając powyŜsze na uwadze wykluczenie jest zasadne.  
 

ODRZUCENIE OFERTY 
 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 1 złoŜoną przez Wykonawcę „EMBUD” 
Kazimierz Dygas, ul. Gołaszewskiego 16A, 26-600 Radom (cena ofertowa brutto: 
48 738,10 zł, termin wykonania: do 30 maja 2010 r.), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 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 „MABED” 

Beata CzyŜ – Gozdek, 26-500 Szydłowiec, ul. Świętokrzyska 8 (cena ofertowa brutto: 
59 990,54 zł, termin wykonania: do 30 maja 2010 r.), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 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 3 złoŜoną przez Wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „REMAR”, 26-505 Orońsko, ul. Brandta 48 (cena 
ofertowa brutto: 57 283,39 zł, termin wykonania: do 30 maja 2010 r.), na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt. 5 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 5 złoŜoną przez Wykonawcę Zakład Usług 
Budowlanych „POLIBUD” Leopold Czarnecki, 26-680 Wierzbica, ul. Leśna 25 (cena 
ofertowa brutto: 60 000,05 zł, brak terminu wykonania), 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. IV siwz, tj. przedstawił ofertę 
w której nie określił terminu wykonania zadania, a Zamawiający wymagał wpisanie 
konkretnej daty, lecz nie później niŜ do dnia 30 maja 2010 r.  

 
Streszczenie oceny i  porównania złoŜonych ofert 

 
nr  

ofer ty 

 
Nazwa i  adres wykonawcy 

Punktacja w 
kryter ium: 
cena o ferty 

Ł ączna 
punktacja 

 
4  
 

Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego 
„MAR-BUD” 
ul. Górna 14 
26-500 Szydłowiec 

100,00 

 
 

100,00 

 
Zamawiający informuje, iŜ umowa w sprawie zamówienia publicznego, 

z zastrzeŜeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie zawarta w terminie 
nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeŜeli zawiadomienie to Zamawiający prześle za pomocą środków, o których mowa w art. 
27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkim wykonawcom, albo w terminie nie 
krótszym niŜ 10 dni - jeŜeli choćby jednemu z wykonawców zawiadomienie zostanie 
przesłane w inny sposób (w formie pisemnej).  


