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Szydłowiec, dnia 14 października 2011 r. 
PR.272.17.2011 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, 

WYKLUCZENIU WYKONAWCY 
I ODRZUCENIU OFERTY 

 
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający – Powiat Szydłowiecki informuje, iŜ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi 
nr 4007W Hucisko – Budki II w zakresie budowy zatoki postojowej o nawierzchni z kostki 
brukowej o powierzchni 137,5 m2 , budowie zjazdów i chodnika”, jako najkorzystniejszą, 
w oparciu o przyjęte kryterium: cena – 100%, wybrano ofertę nr 6 Wykonawcy – Zakładu 
Usług Budowlanych „LIS - TEL”, ul. Kochanowskiego 20, 26-500 Szydłowiec, w cenie 
brutto 46 716,04 zł. 

 
Uzasadnienie faktyczne 

Oferta Wykonawcy została wybrana, poniewaŜ nie podlega odrzuceniu, a zaoferowana 
cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
 

Streszczenie oceny i  porównania złoŜonych ofert 
 

 
nr  

ofer ty 

 
Nazwa i  adres wykonawcy 

Punktacja w 
kryter ium: 
cena o ferty 

Ł ączna 
punktacja 

 
1 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „REMAR” 
Rafał Makowski 
ul. Brandta 48 
26-505 Orońsko 

 
71,95 

 
71,95 

 
3 

P.H.U. DRÓG – BUD BoŜenna Jakubczyk 
ul. Kochanowskiego 173 
26 – 432 Wieniawa 

 
74,98 

 
74,98 

 
4 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe  
„INTERBUD” Sp. z o.o. 
Ul. Limanowskiego 154 
26 – 600 Radom 

 
88,15 

 
88,15 

 
6 

Zakład Usług Budowlanych „LIS -TEL”  
26-600 Szydłowiec 
ul. Kochanowskiego 20 

 
100,00 

 
100,00 

 
WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

 
Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania Wykonawcę nr 2 – IR – BRUK 

Ireneusz Józef Katus, Starosiedlice 7 c/2, 27-100 IłŜa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 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 
 Wykonawca nie spełnił wymogu określonego w § 9, ust. 4 siwz tj. nie wniósł wadium 
przed terminem składania ofert, który upływał o godz. 10:00 w dniu 06 października 2011 r. 
Kwota 1 000,00 zł wpłynęła na konto Zamawiającego w dniu 06 października 2011 r. o godz. 
11:59. Zgodnie ze specyfikacją za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej przyjęto 
datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

ODRZUCENIE OFERTY 
 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 2 złoŜoną przez Wykonawcę- IR – BRUK 
Ireneusz Józef Katus, Starosiedlice 7 c/2, 27-100 IłŜa, (cena ofertowa brutto: 54 304,07 zł), 
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.  
 

WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 

Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania Wykonawcę nr 5 – 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” SP. J. Marek Jaworski i Henryk 
Karcz, ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26 – 618 Radom na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) 
 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 
 Wykonawca nie spełnił wymogu określonego w § 9, ust. 4 siwz tj. nie wniósł wadium 
przed terminem składania ofert, który upływał o godz. 10:00 w dniu 06 października 2011 r. 
Kwota 1 000,00 zł wpłynęła na konto Zamawiającego w dniu 06 października 2011 r. o godz. 
11:59. Zgodnie ze specyfikacją za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej przyjęto 
datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

ODRZUCENIE OFERTY 
 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 5 złoŜoną przez Wykonawcę- 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” SP. J. Marek Jaworski i Henryk 
Karcz, ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26 – 618 Radom, (cena ofertowa brutto: 56 419,05 zł), 
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.  
 

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). 

 
 
 


