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Pilchowice, dnia 02.03.2016 r. 
Numer sprawy IZP.272.4.4.2016 

 
Wykonawcy zgodnie z wykazem 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice. 

ZAWIADOMIENIE 

I 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), informuje o: 
 
− wykluczeniu następującego wykonawcy 
 
Oferta nr 1 – MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., 40-555 Katowice,  ul. Rolna 12 
 

Uzasadnienie prawne: 

� Podstawą prawną wykluczenia wykonawcy jest art. 24 ust 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (…) 
wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.  

 

Uzasadnienie faktyczne:  

� Ww. Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 29.02.2016r. do godz. 15:30 nie złożył 
wyjaśnienia do złożonej oferty w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca nie 
spełnił warunku pkt 8.4 ppkt 1-10 SIWZ ponieważ w dołączonym do jego oferty  załączniku nr 
7 do SIWZ nie wskazał doświadczenia zawodowego poszczególnych osób, które będą brały 
udział w wykonywaniu zamówienia, co za tym idzie nie wykazał spełnienia powyższego 
warunku. W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje 
się za odrzuconą 

II 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm), informuje  
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 95%  oraz termin wykonania projektu 
wstępnego 5%.  
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Biuro Projektów  
A-PROPOL s.c. mgr inż. A. Biegański, mgr inż. D. Biegańska z siedzibą w Gliwicach, który 
spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Wykonawca, który złożył oferty niepodlegającą odrzuceniu: 
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Lp. Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba adres 
wykonawcy Cena w zł. 

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 
kryterium 

cena 

Termin 
wykonania 
projektu 

wstępnego 

Liczba uzyskanych 
punktów w 

kryterium termin 
wykonania projektu 

wstępnego 

Łączna liczba 
punktów 

1 2 

Biuro Projektów 
APROPOL 
44-121 Gliwice,  
ul. Gomółki 2 

489540,00 95,00 28 dni 5 100,00 

 

Zgodnie z art. 94 ustawy PZP podpisanie umowy nastąpi w terminie ustalonym  
z Zmawiającym. 

Jednocześnie na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne 
potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 
Ewelina Sankiewicz 

 
Do wiadomości:  
Wykonawcy zgodnie z tabelą  
 


