
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia 14 .04.2016 r. 
ZP.271.1.13.2016 
                                     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/14/TOM/16 przeprowadzonego                   
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa wodociągu ulicznego w ul. Gombrowicza w Milanówku” 

 
ZAWIADOMIENIE 

o wyborze oferty 

 

działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r.,  poz. 

2164 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania: 

 

 

Nr 
oferty 

 
Nazw (firma) i adres 

Wykonawcy 

 
Cena całkowita 

brutto 
(PLN) 

Streszczenie 
spełnienia warunków 

udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

Kryterium Nr 1 
Cena całkowita 

brutto 
(pkt) 

Ranga 90 % 

Kryterium Nr 2 
Okres gwarancji 

 (pkt) 
Ranga 10 % 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych za 
wszystkie 

kryteria oceny 
ofert 

1 

„PLAST-BUD”  
Zofia i Kazimierz 
Olszewscy Sp. J. 
ul. Bielińska 2 

06-400 Ciechanów 

58 321,05 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 
podlega odrzuceniu 

18,6015 10,0000 28,6015 

2 

Zakład Usługowy 
MARTEL s.c. 

ul. Cicha 6 
05-840 Brwinów 

12 054,00 

Wykonawca spełnia  
warunki udziału w 

postępowaniu, oferta nie 
podlega odrzuceniu 

90,0000 10,0000 100,0000 

3 

Inżynieria 
ADAMPOL 

Adam Michalik 
ul. Spacerowa 3 
05-280 Adampol 

38 952,28 

Wykonawca  
nie spełnia warunków 

udziału w postępowaniu, 
Wykonawca 

wykluczony, oferta 
odrzucona 

Wykonawca 
wykluczony, 

oferta 
odrzucona 

Wykonawca 
wykluczony, 

oferta odrzucona 

Wykonawca 
wykluczony, 

oferta odrzucona 

 
 

Po terminie składania ofert,  wpłynęła/y  0 oferta/y,  którą/e złożyła/y firma/y* - nie dotyczy. 

 

Wykluczono z postępowania Wykonawców: 

 

Inżynieria ADAMPOL Adam Michalik na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  „Z postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.  

Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił dokumenty, które w pełnym zakresie nie potwierdzały spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału określonych przez Zamawiającego.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy P.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, w tym między innymi warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej. W myśl § 1 

ust. 1 pkt 2, 4, 7, 8, 10 i 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu Zamawiający może żądać: 
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1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,  

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Ponadto o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp przekładając w tym celu dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt. 5 i 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 231) tj.: 

a) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. - 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert (w przypadku braku zastrzeżenia ze strony 
Wykonawcy informacji zawartych w treści informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wszystkie zawarte w nim informacje 
są traktowane jako jawne); 

b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp. - 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia należy do Wykonawcy ubiegającego się o 

udzielenie mu zamówienia. W razie niewykazania spełniania warunku, Wykonawca może jednokrotnie, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, poprawić wadliwy albo złożyć brakujący dokument lub oświadczenie, zgodnie z procedurą 

określoną art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.  

W świetle art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p Zamawiający ma obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i 

dokumentów, jeżeli te w ogóle nie zostały złożone albo te, które zostały złożone wraz z ofertą nie potwierdzają, że spełnia on 

warunki udziału  w przetargu, lecz brak ten może zostać uzupełniony w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Zamawiający wezwał Wykonawcę i wyznaczył termin do uzupełnienia wymaganych dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia do dnia 13 kwietnia 2016 roku do godziny 12:00. 

Jednocześnie Zamawiający podkreślił,  iż dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być w formie zgodnej z Rozporządzeniem 

z dnia 19 lutego 2013 r. Prezesa Rady Ministrów, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ustawodawca w obowiązujących przepisach prawa określił, że właściwą 

formą są  oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 

dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu § 7 ust. 1 Rozporządzenia. 

Dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w wyniku wezwania złożone zostały w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego jednakże w formie skanu. Pomijając, czy z ich treści wynika, iż Wykonawca spełnia warunki udziału                                

w postępowaniu na dzień składania ofert, wskazać należy, że skoro Wykonawca niezbędne dokumenty uzupełnił w formie 

niezgodnej z obowiązującym prawem, jest to jednoznaczne z tym, że Wykonawca nie przedłożył dokumentów wymaganych 

ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ, a konsekwencją takiego zachowania Wykonawcy musi być decyzja o jego wykluczeniu z 

udziału  w postępowaniu.  

Wobec niewykazania w stosownym czasie i niewykonania wezwania Zamawiającego w terminie, Wykonawca 

został wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. Zamawiający w SIWZ określił swoje oczekiwania wobec 

Wykonawców zamierzających przystąpić do przetargu. Oferta Wykonawcy tych wymagań nie spełniała. 
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Odrzucono oferty Wykonawców: 

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „Ofertę wykonawcy wykluczonego, uznaje  się za odrzuconą” tj. 

Wykonawca Inżynieria ADAMPOL Adam Michalik nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu jak również nie 

potwierdził braku podstaw do wykluczenia przekładając wymagane dokumenty. 

 

Wykonawca został wykluczony, a zgodnie z obowiązującymi przepisami ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Wykluczenie Wykonawcy i uznanie jego oferty za odrzuconą jest obligatoryjnym obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z 

przepisów prawa. Zamawiający nie ma możliwości przyjęcia oferty, która nie spełnia wymagań określonych  w ustawie P.z.p. 

 

 

 

 

Dwie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego: 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2  firmy: 

 

Zakład Usługowy MARTEL s.c. 
 

Cena całkowita brutto: 12 054,00 zł 

Okres gwarancji : 60 miesięcy 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po spełnieniu postawionych przez 

Zamawiającego wymagań oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru oferty: Oferowana cena 

całkowita brutto (90 %), Okres gwarancji (10 %). Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i ww. kryteriów.  

 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zapraszamy do udziału  

w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
 
 
 
 
 
 

                                z up. Burmistrza Miasta Milanówka   

                                   Zastępca Burmistrza Miasta                

                                  /-/                

                                  Łukasz Stępień   

                                                                               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 
Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj 
 
 

Nr 0051/126/16 od 14.04.2016 roku do 19.04.2016 roku (5 dni) 


