
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia 15.10.2015 r. 
ZP.271.1.8.2015 
                        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/19/TOM/15 przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta 

Milanówka. 

 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty 

 
działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 

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

 

Nr 
oferty 

 
 

Części 

/Nr 

zadania 

 
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 80 % 

Kryterium Nr 2 

Czas reakcji 
wykonania 
zgłoszenia  

(pkt) 
Ranga 20 % 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria 
oceny ofert 

1 
Nie 

dotyczy 

P.H.U. JAKOBS 
Przemysław 

Jakubiak 
ul.  Fiderkiewicza 

1A 
05-822 Milanówek 

84.132,00 

Wykonawca  
nie spełnia 
warunków 
udziału w 

postępowaniu, 
Oferta podlega 

odrzuceniu 

- - - 

2 
Nie 

dotyczy 

Bednarczyk 
Dariusz  

DAR-BUD 
Kałęczyn 22 

05-825 Grodzisk 
Mazowiecki 

81.180,00 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

80,0000 20,0000 100,0000 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 firmy: 

 

Bednarczyk Dariusz DAR-BUD 

 

Cena całkowita brutto: 81.180,00 zł 

Czas reakcji wykonania zgłoszenia: 1 dzień. 

 

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

 

Wykluczono z postępowania Wykonawcę P.H.U. JAKOBS  Przemysław Jakubiak na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

Prawo zamówień „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wnieśli wadium do upływu terminu 

składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 

związania ofertą”.  

 



 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 

tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 

 

 Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie wniósł wymaganego przez Zamawiającego wadium. 

Każdy podmiot chcąc uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia swojego oświadczenia woli jakim jest wadium jeżeli wymaga tego Zamawiajacy. Ustawodawca  

w obowiązujących przepisach prawa określił sposoby wniesienia wadium, podkreślając jednocześnie, że wadium musi być wniesione  

do terminu składania ofert.  

Wykonawca nie dopełnił powyższego warunku udziału i w związku z tym jego oferta nie mogła być brana pod uwagę przez 

Zamawiającego. Ponadto Zamawiajacy ma obligatoryjny  obowiązek wykluczenia takiej oferty. 

 

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

odrzuconą”. Wykonawca nie zabezpieczył swoich interesów poprzez wniesienie wymaganego wadium. Oferta Wykonawcy została 

wykluczona, 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. 

Zamawiajacy nie ma możliwości przyjęcia oferty, która nie spełnia wymagań określonych w ustawie Pzp. 

 Ponadto Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił jedynie „Przedmiar robót”, w którym określił ceny jednostkowe 

wykonanych prac. Zamawiajacy nie mógł przyjąć przedmiotowego dokumentu jako ważnego, gdyż nie zawierał on informacji 

dotyczących drugiego kryterium oceny ofert jakim był „Czas reakcji na zgłoszenie”. Zamawiajacy nie mógł wezwać Wykonawcy do 

uzupełnienia powyższego braku, gdyż byłoby to nierówne traktowanie Wykonawców.  

Oprócz tego Wykonawca nie przedłożył żadnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego określonych w dokumentacji 

postępowania m.in. w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdz. II SIWZ, potwierdzających iż Wykonawca spełnia warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia,  dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej) oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach,  o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy P.z.p. 

 Zamawiajacy nie mógł skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. i wezwać Wykonawcy do uzupełnienia nie 

złożonych w terminie dokumentów, gdyż jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.  W 

zaistniałych okolicznościach uzupełnienie dokumentów nie wpłynęłoby w żaden sposób na ważność złożonej przez Wykonawcę 

oferty  tj. Wykonawca nie złożył wymaganego wadium, przez co został wykluczony z postepowania, a jego oferta uznana za 

odrzuconą.  

Stanowisko Zamawiającego znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. 

KIO/UZP/420/09, KIO/UZP/185/09, KIO/1404/14).  

 

Uzasadnienie wyboru:  

 

Wykonawca Bednarczyk Dariusz DAR-BUD spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 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 (80%), Czas reakcji wykonania zgłoszenia (20%). Oferta w/w firmy przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i ww. kryteriów.  

 

Zamawiający, w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 2)  ustawy P.z.p., 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. 
 

 

 

 

                                 Burmistrz Miasta Milanówka 
                             /-/ 

                              mgr inż. Wiesława Kwiatkowska  
 

 
                                                                               

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

Nr 0051/303/15  od 15.10.2015 roku do 20.10.2015 roku (5 dni) 


