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     Milanówek, dnia  12 września  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. 261060-2014 z  dnia  5 sierpnia 2014 r. 

 

3. NOMENKLATURA Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Przedmiot zamówienia 
45233252-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45232452-5 roboty odwadniające 

4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przebudowa ulicy Głowackiego  na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy 

Marszałkowskiej 
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. 

BUD – BRUK Zakład Robót 

Drogowych 

Wiesław Bugajczyk 

ul. Warzywna 16 

05-820 Piastów 
 

Cena: 

426.538,93 zł netto 

524.642,88 zł brutto 

Oferta 

odrzucona 
- 

Oferta 

odrzucona 

mailto:miasto@milanowek.pl
http://www.milanowek.pl/
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2. 

DAR-BUD Usługi Budowlane  

Dariusz Bednarczyk 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Kałęczyn 22 

 

Cena: 

285.930,76 zł netto 

351.694,83 zł brutto 

100 - 100 

3.  

Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe ,,ANDRZEJEWSKI’’ 

Łukasz Andrzejewski 

Biele 56, 62-610 Sompolno 

 

Cena: 

311.858,31 zł netto 

383.585,72 zł brutto 

Oferta 

odrzucona. 

Wykonawca 

wykluczony. 

- 

Oferta 

odrzucona. 

Wykonawca 

wykluczony. 

4. 

P.T.H.U. PACHOLCZYK 

Pacholczyk Piotr 

ul. Królewska 21, 05-822 

Milanówek 

 

Cena: 

378.743,38 zł netto 

465.854,36 zł brutto 

75,5% - 75,5 

 

7.1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Nazwa wykonawcy: 

DAR-BUD Usługi Budowlane  

Dariusz Bednarczyk 

Adres: 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Kałęczyn 22 

Województwo/Kraj 

mazowieckie/Polska 

Cena wybranej oferty 

 

285.930,76 zł netto 

351.694,83 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  

Nie dotyczy 
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10.1. INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA  

Nazwa wykonawcy Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe 

,,ANDRZEJEWSKI’’ 

Łukasz Andrzejewski 

Biele 56, 62-610 Sompolno 

 

Wykonawca został wezwany do uzupełnienia i wyjaśnienia treści 

oferty na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 970                   

z późn. zm.) oferty w dniu 27 sierpnia 2014 r. Zamawiający 

poprosił o uzupełnienie wykazu personelu w zakresie rodzaju 

uprawnień budowlanych jakimi dysponuje osoba przewidziana do 

pełnienia funkcji kierownika budowy. Zamawiający wezwał także 

do uzupełnienia informacji w przedmiocie wskazania osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 22 

Prawa zamówień publicznych jak również do uzupełnienia wykazu 

sprzętu w zakresie informacji o liczbie osi samochodów, dowodu 

opłacenia polisy OC, wykazu robót budowlanych wykonanych w 

ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty. W odpowiedzi na 

wezwanie wykonawca przedłożył żądane dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na 

dzień 30 sierpnia 2014 r. Na okoliczność powyższego wykonawca 

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i zostaje 

uznany za wykluczonego z niniejszego postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. 

 

11.1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT  

Nazwa wykonawcy Uzasadnienie faktyczne i prawne 

BUD – BRUK Zakład 

Robót Drogowych 

Wiesław Bugajczyk 

ul. Warzywna 16 

05-820 Piastów 

Wykonawca został wezwany do uzupełnienia i wyjaśnienia treści 

oferty na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 970                   

z późn. zm.) oferty w dniu 27 sierpnia 2014 r. Zamawiający 

poprosił o uzupełnienie oferty w zakresie rodzaju prac tj. robót 

brukarskich i odwodnieniowych w odniesieniu do każdej                         

z wymienionych w wykazie prac kluczowych pozycji. Ponadto 

Zamawiający poprosił o wyjaśnienie treści przedłożonych do oferty 

referencji. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie                               

w wyznaczonym terminie przysłał wyjaśnienie złożonych 

referencji w formie faxu zaś oryginał wyjaśnień przesłał pocztą. 

Oferta Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 2 uznana 

zostaje za odrzuconą jako niezgodna z zapisami treści SIWZ                      

i wyżej przywołanej ustawy. Wykonawca nie uzupełnił wykazu 

prac o wskazanie ich rodzaju. Wykonawca pomimo zapisów 

wynikających z treści SIWZ zawartych w części VII, pkt 4 ppkt. 1 

SIWZ str. 15 oraz niezgodnie z zapisem §7 ust. 1 rozporządzenia                

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie 

przedłożył jedynie wydruk fax tj. bez zachowania formy pisemnej 

zawierający wyłącznie wyjaśnienie oferty z pominięciem 

koniecznego do zachowania zgodności oferty z SIWZ wykazu 

doświadczenia. Na okoliczność powyższego oferta uznana została 

za uzupełnioną nieprawidłowo i podlegającą odrzuceniu. 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe 

,,ANDRZEJEWSKI’’ 

Łukasz Andrzejewski 

Wykonawca został wezwany do uzupełnienia i wyjaśnienia treści 

oferty na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 970                   

z późn. zm.) oferty w dniu 27 sierpnia 2014 r. Zamawiający 
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Biele 56, 62-610 Sompolno 

 

poprosił o uzupełnienie wykazu personelu w zakresie rodzaju 

uprawnień budowlanych jakimi dysponuje osoba przewidziana do 

pełnienia funkcji kierownika budowy. Zamawiający wezwał także 

do uzupełnienia informacji w przedmiocie wskazania osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 22 

Prawa zamówień publicznych jak również do uzupełnienia wykazu 

sprzętu w zakresie informacji o liczbie osi samochodów, dowodu 

opłacenia polisy OC, wykazu robót budowlanych wykonanych                

w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty. 

W odpowiedzi na wezwanie wykonawca przedłożył żądane 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału                       

w postępowaniu na dzień 30 sierpnia 2014 r. Na okoliczność 

powyższego oferta wykonawcy nie potwierdza spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu na dzień złożenia ofert do 

niniejszego postępowania i zostaje uznana za odrzuconą zgodnie                   

z art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

z up. Zastępca Burmistrza Miasta 

                         -/- 

                                                         Michał Stępień 

               
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Przygotowała: Joanna Sierpińska 

Nr 0051/ 249/14 od 12 września 2014 r. do 17 września 2014 r. (min 5 dni)            


