
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia 13.11.2015 r. 
ZP.271.1.12.2015 
                                     
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/22/TOM/15 przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg 
gminnych 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 
Okres rękojmi 

za wady 
(pkt) 

Ranga 20 % 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria 
oceny ofert 

1 
Nie 

dotyczy 

DPJ SYSTEM 
Dariusz Mościcki 

ul. Palestyńska 8/72 
03-321 Warszawa 

8.474,70  

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

80,0000 10,0000 90,0000 

2 
Nie 

dotyczy 

„ARCHITEKT 24”  
Magdalena 

Jabłońska-Środa  
ul. Zielona 30A 
38-400 Krosno 

39.114,00  

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

17,3333 20,0000  37,3333 

3 
Nie 

dotyczy 

AMDRO  
Andrzej Malinowski 

ul. Olecka 23 
04-980 Warszawa 

43.689,60  

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

15,5180 20,0000  35,5180 

4 
Nie 

dotyczy 

Usługi Projektowe  
i Wykonawcze 
Juliusz Siwik 

ul. Księcia Janusza I 
16/17 

18-400 Łomża 

20.628,70  

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

32,8656 20,0000  52,8656 
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5 
Nie 

dotyczy 

INFRA-GEO 
Dariusz Przybyła 

ul. Świętokrzyska 46 
05-300 Mińsk 
Mazowiecki  

29.274,00  

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

23,1597 20,0000  43,1597 

6 
Nie 

dotyczy 

Pracownia 
Projektowa 
RoadWay 

Grzegorz Kowalik 
ul. Klimontowska 

15b 
04-672 Warszawa 

61.377,00  

Wykonawca 
nie spełnia 
warunków 
udziału w 

postępowaniu, 
oferta podlega 

odrzuceniu 

Oferta 

odrzucona 
Oferta 

odrzucona 

Oferta 

odrzucona 

7 
Nie 

dotyczy 

„PLANETA”  
Sp. z o.o. 

ul. Zdziarska 21 
03-289 Warszawa 

22.386,00  

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

30,2857 0,0000  30,2857 

 
 

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

 

Wykluczono z postępowania Wykonawcę: Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik z Warszawy na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t..j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.): „Z 
postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy (….) nie wykazali spełniania 
warunków udziału  w postępowaniu”. 
 

Uzasadnienie faktyczne:  

Wykonawca złożył swoją ofertę do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 

zobowiązany był przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

W dniu 09.11.2015 r. Zamawiający, na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wezwał Wykonawcę: Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik do 

uzupełnienia złożonych w ofercie dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. tj.: dokumentów składanych na podstawie rozdz. II ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 2.1.2. 

SIWZ,  zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 ww. Rozporządzenia: „Wykazu wykonanych min. 2 usług, których przedmiotem 

było wykonanie projektów stałej organizacji ruchu (….) wraz z załączeniem dowodów, że w/w usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie”. Celem instytucji uzupełnienia jest uzyskanie oferty poprawionej pod względem załączenia 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w złożonej ofercie 

przedłożył „Wykaz wykonanych usług”, w którym potwierdził realizację min. 2 usług, których przedmiotem było 

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wraz z dowodami potwierdzającymi, że 

przedmiotowe usługi zostały wykonane należycie. Brak natomiast było potwierdzenia w załączonych 

dokumentach, iż niniejsze usługi dotyczyły również wykonania projektów organizacji ruchu.  

Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 12.11.2015 r. do godz. 12.00 nie 

uzupełnił stosownych dokumentów, do uzupełnienia których był zobligowany pismem znak: ZP.271.1.12.2015 z 

dnia 09.11.2015 r..   

Mając na uwadze, iż Ustawodawca wskazał literalnie w aktach prawa jakich dokumentów może wymagać Zamawiający 

od Wykonawców, dokumenty przedłożone przez Wykonawcę nie potwierdzają warunku udziału w postępowaniu. 

Przepis art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje obligatoryjne wykluczenie z udziału w 

postępowaniu Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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Odrzucono z postępowania ofertę nr 6 Wykonawcy: Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik na 

podstawie art. 24. ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „ Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą”.   

 

Zamawiający wykluczył Wykonawcę: Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie wykazał on spełniania warunków udziału w 

postępowaniu jakim jest posiadanie wiedzy i doświadczenia.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 firmy: 

DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki 

Cena całkowita brutto: 8.474,70 zł 

Okres rękojmi za wady: 24 miesiące 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca 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%), Okres rękojmi za wady (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: Anna Nyrek-Koczkodaj 
 
 

Nr 0051/338/15 od 13.11.2015 roku do 18.11.2015 roku (5 dni) 


