
Gózd, dnia 30.07.2009 r. 
 
 
Zp.341/4/12 /ZEAS/2009 
 
 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU 
 
dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie „ Plac przed  Publiczną Szkołą 
Podstawową w Podgórze „ 
 
           Działając na podstawie art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr223, poz. 1655 z późn. zmian. ) Zamawiający 
informuje, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
           W toku badania ofert Zamawiający: 
1) na podstawie art.89 ust.1 punkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę  
nr 1  złożoną przez wykonawcę: Żurek Mariusz  26 – 600 Radom, ul. Jastrzębskiego 7 
( cena ofertowa brutto 44.896,oo zł). jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 
Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 
Publicznych ponieważ nie potwierdził  warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego w § 8  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
tj.  nie załączył do oferty dokumentów wymienionych w  § 9 pkt. 2, 3 oraz § 10 pkt.2 i 3. 
Uzasadnienie 
W dniu 27.07.2009 r. Zamawiający wystosował pismo do firmy Żurek Mariusz  26 – 600 
Radom, ul. Jastrzębskiego 7 dotyczące uzupełnienia dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.  o aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – /dot. warunku - § 8 pkt 1.2./, 

kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami  specjalności drogowej  oraz kserokopię aktualnego  zaświadczenia 
potwierdzającego jego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), 

kosztorys ofertowy, zaparafowany wzór umowy .   Złożone dokumenty muszą potwierdzać  spełnienie 
warunków na dzień składania ofert tj. 27.07.2009 r. 
           Zamawiający stwierdza, iż do upływu wyznaczonego terminu na uzupełnienie dokumentów 
tj. do dnia  29.07.2009r. Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów. Zachodzą zatem 
okoliczności skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania co w konsekwencji prowadzi 
do odrzucenia  oferty przez Zamawiającego. 
 
2) ustalił, iż cena zaoferowana w  ofercie Nr 2 , złożonej przez Konsorcjum firm – P.U.H.P  
  „ DARBUD ” Dariusz Bączyński 26-600 Radom ul. Wolanowska 228, INSTALBUD 
  Paweł Podsiadły 26 – 634 Gózd, Klwatka 137 B ( cena ofertowa brutto 54.380,28 zł ),  
  przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
  



3) ustalił, iż cena zaoferowana w ofercie nr 3, złożonej  przez  Spółdzielnię Rzemieślniczą  
   „ Budowlana”  26-600 Radom ul. Kilińskiego 15/17 ( cena ofertowa brutto 50.561,07 zł ),  
   przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
4) ustalił, iż cena zaoferowana w ofercie nr 4, złożonej  przez Przedsiębiorstwo Usługowo  
  Handlowe Bruk-Bud Grzegorz Rychlicki 26 – 640 Skaryszew , ul. Jana Matejki 6 
  ( cena ofertowa brutto 47.999,oo zł ), przekracza kwotę jaką Zamawiający może  
  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
5) ustalił, iż cena zaoferowana w ofercie nr 5, złożonej przez „MULTIBUDEX”  
  Anna Piwowarczyk 26-600 Radom ul. Wośnicka 96/A, (cena ofertowa brutto 55.973,13 zł ),  
  przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
             Mając powyższe na uwadze postępowanie zostaje  unieważnione na podstawie  
art.93 ust.1 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . 
 
 
 
Powyższe ogłoszenie Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli 
oferty oraz  zamieszcza na stronie internetowej www.bip.gozd.pl . 
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