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Milanówek, dnia  18 kwietnia  2014r. 

 

 

Otrzymują wszyscy wykonawcy,  

którzy złożyli oferty 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

   Roboty budowlane  X                  Dostawy                      Usługi   

1. ZAMAWIAJĄCY. 

Nazwa 

Gmina Milanówek 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów 

Joanna Sierpińska 

Adres 

ul. Kościuszki 45 

Kod pocztowy 

05-822 Milanówek 

Miejscowość 

Milanówek 

Województwo 

mazowieckie 

Telefon 

(22) 755 81 20 

Faks 

(22) 755 81 20 

Poczta elektroniczna (e-mail) 

miasto@milanowek.pl 

Adres internetowy (URL) 

www.milanowek.pl 

 

2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA : 

 w Biuletynie Zamówień Publicznych  

 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

 

Numer ogłoszenia   poz. 104808-2014 z  dnia  27 marca 2014 r. 

 

3. NOMENKLATURA Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Przedmiot zamówienia 

45233140-2 roboty drogowe 

45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg  

 45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników  

i asfaltowania 

 

4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Remont chodników na terenie miasta Milanówka 
5. TRYB POSTĘPOWANIA  

Przetarg nieograniczony  Przetarg ograniczony  Negocjacje bez ogłoszenia  

Z wolnej ręki  Licytacja elektroniczna  Dialog konkurencyjny  

Zapytanie o cenę  Negocjacje z ogłoszeniem    

 

6.1. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE 

STRESZCZENIEM OCENY OFERT 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert – ilość 

pkt 

Łączna 

ilość pkt 

CENA INNE 

KRYTERIA 

 

1. 

DAR-BUD 

Kałęczyn 22 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 

92% - 92 

mailto:miasto@milanowek.pl
http://www.milanowek.pl/
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Cena: 

228.700,00 zł netto 

281.301,00 zł brutto 

2. 

,,ARHEN’’ s.c. 

Sprzedaż i Układanie Kostki 

Brukowej Henryk Kowalczyk, 

Bernadeta Kowalczyk 

05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. 

Klonowa 2 

 

Cena: 

251.000,00 zł netto 

308.730,00 zł brutto 

Wykonawca 

wykluczony. 

Oferta 

odrzucona. 

- 

Wykonawca 

wykluczony. 

Oferta 

odrzucona. 

3.  

P.T.H.U. PACHOLCZYK 

ul. Królewska 21 

05-822 Milanówek 

 

Cena: 

232.500,00 zł netto 

285.975,00 zł brutto 

91 - 91% 

4. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe 

,,ANDRZEJEWSKI’’ 

62-610 Sompolno, Biele 56 

 

Cena: 

211.400,00 zł netto 

260.022,00 zł brutto 

100 - 100 

 

7.1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

Nazwa wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

,,ANDRZEJEWSKI’’ 

 

Adres 

62-610 Sompolno, Biele 56 

 

Województwo/Kraj 

Wielkopolskie/Polska 

Cena wybranej oferty 

 

211.400,00 zł netto 

260.022,00 zł brutto 

Uzasadnienie  

Oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny 

ofert, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania 

określone w ustawie i w SIWZ przez Zamawiającego. 

8.1 Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa. 
1) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostanie przesłane w formie faxu lub e-mailem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny 

sposób. 

2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o 

których mowa w pkt. 3), jeżeli : 

a) złożono tylko jedną ofertę,  

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,  

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

9.1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  



Strona 3 z 4 

Nie dotyczy 

10.1. INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA  

Nazwa wykonawcy Uzasadnienie faktyczne i prawne 

,,ARHEN’’ s.c. 

Sprzedaż i Układanie 

Kostki Brukowej Henryk 

Kowalczyk, Bernadeta 

Kowalczyk 

05-827 Grodzisk 

Mazowiecki, ul. Klonowa 2 

 

Uzasadnienie faktyczne 

Na skutek prowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

na Remont chodników na terenie miasta Milanówka do 

Zmawiającego wpłynęła oferta ,,ARHEN’’ s.c. Sprzedaż i 

Układanie Kostki Brukowej Henryk Kowalczyk, Bernadeta 

Kowalczyk, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Klonowa 2, która 

nie potwierdzała na dzień składania ofert wymagań Zamawiającego 

określonych w SIWZ. Na skutek powyższego Wykonawca w 

dniu15 kwietnia 2014 r. na podstawie art.  26 ust. 3 oraz 4 został 

wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających na dzień 

składania ofert spełnienie warunków udziału w postępowaniu jak 

również wyjaśnienie ich treści w zakresie budzącym uzasadnione 

wątpliwości Zamawiającego. Pomimo skutecznego dostarczenia 

wezwania Wykonawca w terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r. do 

godz. 10.00 nie uzupełnił dokumentów jak również nie wyjaśnił 

treści już złożonych do oferty dowodów i oświadczeń.  

Uzasadnienie prawne 

Zamawiający działając na mocy dyspozycji wynikającej z art. 24 

ust. 2 pkt. 4 zobligowany jest wykluczyć Wykonawcę, który nie 

wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dopełnił czynności formalnych skutecznie doręczając 

wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty, o czym 

mowa powyżej jednak Wykonawca nie skorzystał z 

przysługującego mu uprawnienia i do wyznaczonego terminu nie 

uzupełnił ani nie wyjaśnił treści dokumentów. 

 

 

 

11.1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT  

Nazwa wykonawcy Uzasadnienie faktyczne i prawne 

,,ARHEN’’ s.c. 

Sprzedaż i Układanie 

Kostki Brukowej Henryk 

Kowalczyk, Bernadeta 

Kowalczyk 

05-827 Grodzisk 

Mazowiecki, ul. Klonowa 2 

 

Uzasadnienie faktyczne 

Na skutek prowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

na Remont chodników na terenie miasta Milanówka do 

Zmawiającego wpłynęła oferta ,,ARHEN’’ s.c. Sprzedaż i 

Układanie Kostki Brukowej Henryk Kowalczyk, Bernadeta 

Kowalczyk, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Klonowa 2, która 

nie potwierdzała na dzień składania ofert wymagań Zamawiającego 

określonych w SIWZ. Na skutek powyższego Wykonawca w 

dniu15 kwietnia 2014 r. na podstawie art.  26 ust. 3 oraz 4 został 

wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających na dzień 

składania ofert spełnienie warunków udziału w postępowaniu jak 

również wyjaśnienie ich treści w zakresie budzącym uzasadnione 

wątpliwości Zamawiającego. Pomimo skutecznego dostarczenia 

wezwania Wykonawca w terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r. do 

godz. 10.00 nie uzupełnił dokumentów jak również nie wyjaśnił 

treści już złożonych do oferty dowodów i oświadczeń.  

Uzasadnienie prawne 

Zamawiający działając na mocy dyspozycji wynikającej z art. 24 

ust. 2 pkt. 4 zobligowany jest wykluczyć Wykonawcę, który nie 
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wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 24 ust 4 ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający dopełnił 

czynności formalnych skutecznie doręczając wezwanie do 

uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty, o czym mowa powyżej 

jednak Wykonawca nie skorzystał z przysługującego mu 

uprawnienia i do wyznaczonego terminu nie uzupełnił ani nie 

wyjaśnił treści dokumentów. 

 

 
Z up. Burmistrza Miasta 

mgr inż. Michał Stępień 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


