
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia 24 .08.2016 r. 
ZP.271.1.36.2016 
                                     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/34/TOM/16 przeprowadzonego               
w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 
Remont chodnika na ul. Chrzanowskiej w Milanówku 

 

ZAWIADOMIENIE  
o wyborze oferty 

 

działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. (tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późń. zm.), w związku z art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2016, poz. 1020) informuję o wyniku postępowania: 

 

Nr 
oferty 

 
 

Pozycja 

 
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 Nie 
dotyczy 

Przedsiębiorstwo 
Budowlano-
Handlowe 

Nowakowski  
Sp. z o.o. 

Al. Komisji Edukacji 
Narodowej 20/52 
02-797 Warszawa 

61 469,25 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

86,6683 10,0000 96,6683 

2 Nie 
dotyczy 

Bednarczyk Dariusz 
DAR-BUD 
Kałęczyn 22 

05-825 Grodzisk 
Mazowiecki 

59 193,75 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

90,000 10,0000 100,0000 

3 Nie 
dotyczy 

Konsorcjum Firm: 
TOM-BRUK 

Krystyna Oleszczuk  
-Lider Konsorcjum 

ul. Grodzieńska 
20/12 

03-750 Warszawa 
TOMBRUK  

Sp. z o.o.  
–Partner 

Konsorcjum 
ul. Grodzieńska 

20/12 
03-750 Warszawa 

65 651,25 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

81,1475 10,0000 91,1475 



 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

4 Nie 
dotyczy 

P.T.H.U. 
PACHOLCZYK 
Piotr Pacholczyk 
ul. Królewska 21 

05-822 Milanówek 
 

89 943,75 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 
 

59,2308 10,0000 69,2308 

5 Nie 
dotyczy 

„POLBRUK”  
Sprzedaż i 

Układanie Kostki 
Brukowej                 

Usługi Budowlane                         
i Transportowe 

ul. Okrzei nr 29 B 
 96-300 Żyrardów 

 

89 943,75 

Wykonawca                
nie spełnia 
warunków 
udziału w 

postępowaniu, 
oferta podlega 

odrzuceniu 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 

 

Po terminie składania ofert,  wpłynęło  0 ofert,  którą/e złożyła/y firma/y: nie dotyczy.* 

 

Wykluczono z postępowania Wykonawcę „POLBRUK” Sprzedaż i Układanie Kostki Brukowej Usługi 
Budowlane 
i Transportowe, na podstawie art. 24 ust. 2  pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 16 ust. 1 

ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. 2016, poz. 1020)  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 nie potwierdzały spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału określonych przez Zamawiającego.  
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, w tym między innymi warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania. W myśl § 1 ust. 1 pkt  7)-8) 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: 

1.  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; 

2. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 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. Art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stanowi, że Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W świetle 

przywołanego przepisu prawa 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 do udziału w przetargu, lecz brak ten może zostać uzupełniony w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  
Wykonawca w przedłożonym w ofercie dokumencie pn. „Wykaz osób” podał ogólne lata doświadczenia oraz 

jedną robotę budowlaną nadzorowaną przez wskazana w wykazie osobę. Zgodnie w warunkiem postawionym przez 
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Zamawiającego  należało wskazać co najmniej 2 prace związane z budową lub remontem nawierzchni z kostki 
betonowej lub płyt betonowych. Tym samym nie potwierdził warunku dysponowania co najmniej jedną osobą 

posiadającą doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu co najmniej 2 prac związanych z budową lub remontem 

nawierzchni z kostki betonowej lub płyt betonowych, 

Zamawiający wezwał Wykonawcę i wyznaczył termin do uzupełnienia wymaganych dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału do dnia 23 sierpnia 2016 roku do godziny 13:00.  

Wykonawca nie przedłożył dokumentów wymaganych wezwaniem do uzupełnienia, a konsekwencją takiego 

zachowania Wykonawcy musi być decyzja o jego wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

Wobec niewykazania w stosownym czasie i niewykonania wezwania Zamawiającego, 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. 

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1020) 

„Ofertę wykonawcy wykluczonego, uznaje się za odrzuconą”.   

Wykonawca „POLBRUK” Sprzedaż i Układanie Kostki Brukowej Usługi Budowlane i Transportowe 
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, w związku z powyższym jego oferta podlega odrzuceniu. 

 

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. 

 Stanowisko Zamawiającego znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. 
KIO/UZP/420/09, KIO/UZP/185/09, KIO/1404/14).  

 

Cztery oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 
 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 firmy: 
Bednarczyk Dariusz DAR-BUD 
Cena całkowita brutto: 59 193,75 zł  

Okres gwarancji:  60 miesięcy 

Uzasadnienie wyboru:  

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

 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.  
 

Zamawiający, w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 2)  ustawy P.z.p., , w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 

2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1020) 

przewiduje zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego po uprawomocnieniu się wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 

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 0051/282/16 od 24.08.2016 roku do 29.08.2016 roku (5 dni) 


