
 
ZP.PN. 22/11                                                                                        Sieroszewice, 18.11.2010 
 

 
Wg rozdzielnika 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ZP.PN. 22/11: Nazwa zadania: 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Sieroszewice w sezonie 201/2011 – Rejon I i 
Rejon II. 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
 
Nazwa wybranego wykonawcy: 
 
PHU GOSIA 
Halina Kopras 
Parczew 84 
63-405 Sieroszewice 
 
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena 
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena (brutto) Punkty Cena (brutto) Punkty 

1 

WTÓRNIK Roboty Drogowo-
Mostowe Budowlane i 
Instalacyjne. Wykonawstwo, 
Projektowanie i Nadzory 
Jadwiga Piętka Derwisch 
Smółki 1A, 
62-840 Koźminek 

Rejon I  Rejon II  

Pojazdy odśnieżające: 172,80 zł 0,00 Pojazdy odśnieżające: 216,00 zł 0,00 

Pojazdy zwalczające śliskość: 
1620,00 zł 

0,00 
Pojazdy zwalczające śliskość: 
2160,00 zł 

0,00 

Koparko – ładowarka wraz z 
samochodem 
samowyładowawczym: 270,00 zł 

0,00 
Koparko – ładowarka wraz z 
samochodem 
samowyładowawczym: 324,00 zł 

0,00 

2. 

PHU GOSIA 
Halina Kopras 
Parczew 84 
63-405 Sieroszewice 

Rejon I  Rejon II  

Pojazdy odśnieżające: 148,00 zł 100 Pojazdy odśnieżające: 148,00 zł 100 

Pojazdy zwalczające śliskość: 
1000,00 zł 

100 
Pojazdy zwalczające śliskość: 
1000,00 zł 

100 

Koparko – ładowarka wraz z 
samochodem 
samowyładowawczym: 245,00 zł 

100 
Koparko – ładowarka wraz z 
samochodem 
samowyładowawczym: 245,00 zł 

100 

 
 



 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1. 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  Ustawy z dnia  29.01.2004 – Prawo zamówień Publicznych – 
jednolity tekst  Dz. U. Nr 113 poz.  759 z 2010r. 
 
Uzasadnienie odrzucenia : 

1. Brak Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków (SIWZ pkt IV.4) 

2. Brak wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi 
dysponuje wykonawca, stanowiących jego własność (dopuszczenie leasingu) – na 
własnym formularzu (SIWZ pkt IV.7.1) 

3. Brak wykazu osób (min. 4 osoby), które będą wykonywać zamówienie lub będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji 
niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. dokumentami potwierdzającymi, że osoby te 
posiadają stosowne uprawnienia – na własnym formularzu. (SIWZ pkt IV.7.2) 

4. Brak wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług sprzętowych związanych z 
utrzymaniem dróg i ulic publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie – na własnym formularzu. (SIWZ pkt IV.7.3) 

5. Brak dokumentów poświadczających stan własnościowy sprzętu i narzędzi - dla 
pojazdów dowody rejestracyjne, dla innych maszyn dowody ubezpieczenia OC. 
(SIWZ pkt IV.9.6) 

 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu 
wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania listem poleconym za dowodem 
doręczenia lub 5 dni od dnia wysłania e-mailem lub faxem niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 
Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  
 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 
drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono 



przesłane pisemnie. 

 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 
179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) 
 
 
 
 

____________________________________ 
                                                                                                   Kierownik Zamawiającego 
 
 
Do wiadomości: 

 

WTÓRNIK Roboty Drogowo-Mostowe Budowlane i Instalacyjne. Wykonawstwo, 
Projektowanie i Nadzory 
Jadwiga Piętka Derwisch 
Smółki 1A, 
62-840 Koźminek 

PHU GOSIA 
Halina Kopras 
Parczew 84 
63-405 Sieroszewice 

 

 


