
Żelechów 2011-03-08 
 
WP.ZPI.341.3.2011 

 
DOTYCZY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14000 EURO PROWADZONYM W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 
„Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie” 

 
Zamawiający informuje uczestników postępowania, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31-01-2011  o godzinie 11:00. 
Złożono 6 ofert.  

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT 
 
WYKAZ UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ OSÓB PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO 
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.  
ZAMAWIAJĄCY: 
Burmistrz Żelechowa – Mirosława Miszkurka 
 
OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO BIORĄCE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU : 

1. Daniel Staniszewski      – Przewodniczący Komisji Przetargowej. 
2. Barbara Wałachowska  – Sekretarz Komisji Przetargowej. 
3. Łukasz Podgórski          – Członek komisji.  

 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – WYKONAWCY: 
1. PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz; cena - 829.497,93 zł brutto; kryterium 
oceny ofert cena 100%, ilość punktów w kryterium – 90,04 pkt 
2. Przedsiębiorstwo budowlane MELTOR, ul. Liściasta 11, 05-410 Józefów; cena – 734.135,62 
zł brutto; (Wykonawca wykluczony a oferta zostaje odrzucona). 
3. ZIEL BUD Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03 – 116 Warszawa; cena – 833.914,00 zł 
brutto; (Wykonawca wykluczony a oferta zostaje odrzucona). 
4. DRO - MAR Marcin Drożdż, Odechów 48, 26 – 640 Skaryszew; cena – 746.846,49 zł brutto; 
kryterium oceny ofert cena 100%, ilość punktów w kryterium – 100 pkt 
5. MKL - BUD Michał Lulis, ul. Pancerna 17/16, 03 – 187 Warszawa; cena – 853.485,03 zł 
brutto; (Wykonawca wykluczony a oferta zostaje odrzucona). 
6. POLIMEX - MOSTOSTAL ZUT Sp. z o.o. ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce; cena – 
1.136.760,65 zł brutto; kryterium oceny ofert cena 100%, ilość punktów w kryterium – 65,70 pkt. 
Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 
810.000,00 zł brutto. 
 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY 
                                                                                                   
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.; dalej jako „Pzp”), 
informuję niniejszym, że w wyniku ponownego badania wiarygodności oferentów uczestniczących 
w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nr 2 podlega Wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 2 pkt 
4 Pzp, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zaś na mocy art. 89 ust.1 
pkt 2 Pzp jego oferta zostaje odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i nie jest oczywistą omyłką pisarską ani omyłką rachunkową  w obliczeniu 
ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 Pzp. W przypadku Wykonawców nr 3 i 5 z 
niniejszego postępowania wyklucza się ich w związku z zajściem przesłanki określonej w art. 24 
ust. 2 pkt 2 Pzp, a na mocy art. 24 ust. 4 Pzp ich oferty uznaje się za odrzucone.  
Oferenci wykluczeni, których oferty podlegają odrzuceniu: 
1. Przedsiębiorstwo budowlane MELTOR, ul. Liściasta 11, 05-410 Józefów – Oferta nr 2 
2. ZIEL BUD Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03 – 116 Warszawa – Oferta nr 3 
3. MKL - BUD Michał Lulis, ul. Pancerna 17/16, 03 – 187 Warszawa – Oferta nr 5 
 

UZASADNIENIE 
1.Oferta firmy - Przedsiębiorstwo budowlane MELTOR, ul. Liściasta 11, 05-410 Józefów  - 
oferta nr 2 -  nie spełnia następujących wymagań:  



- kosztorys ofertowy – pozycja nr 19 nie została wyceniona przez Oferenta, mimo iż Zamawiający 
żądał wypełnienia kosztorysu szczegółowego (według SIWZ - § 10 ust. 1 lit. L - Szczegółowy 
kosztorys ofertowy, który jest podstawą do określenia ceny oferty), będącego załącznikiem do 
SIWZ. Oferent nie wypełnił więc pozycji nr 19 kosztorysu, chociaż nie było wątpliwości co do 
tego, iż Zamawiający wymagał wypełnienia wszystkich pozycji kosztorysowych. W konsekwencji 
przedmiotowa oferta nie jest porównywalna z ofertami innych oferentów. W związku z 
powyższym treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferta 
zostaje odrzucona. 
- kosztorys ofertowy – pozycja nr 3 i 4 – w pozycjach 3 i 4 kosztorysu ofertowego została zaniżona 
ilość roboczogodzin zawarta w Kosztorysie przetargowym, który Zamawiający zamieścił jako 
załącznik do SIWZ. W poz. 3 i 4 wielkość roboczogodziny wynosiła 5, zaś w kosztorysie oferenta 
wielkość ta wynosiła 1 r-g. W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i oferta zostaje odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt.2. 
- dokumenty załączone do SIWZ które mają spełniać warunek wiedzy i doświadczenia nie 
odpowiadają przedmiotowi zamówienia. Oferent zamieścił referencje na wykonanie dróg tj. 
budowa ulicy, przebudowa drogi powiatowej, ciągi z kostki brukowej, wykonanie betonowej 
nawierzchni drogi a także modernizacja parkingu które swoja wielkością przekraczają 800.000 zł 
brutto, a zakres zamówienia Zamawiającego obejmował wykonanie ogrodzenia z bloczków 
betonowych, placu zabaw wraz z nawierzchnią syntetyczną oraz ustawienie małej infrastruktury. 
W związku z powyższym Wykonawca zostaje wykluczony, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 
Zważywszy na powyższe należy stwierdzić iż zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 4 
pzp Oferent został wykluczony, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.  
Oferta w/w Wykonawcy podlegała odrzuceniu również w oparciu o treść art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, 
gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie jest 
oczywistą omyłką pisarską ani omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w 
trybie art. 87 ust. 2 pzp. Przyjęte jest, że gdy w SIWZ zawarto wymóg przedstawienia cen 
jednostkowych służących do rozliczeń, to ich nie wymienienie w ofercie spowoduje obowiązek jej 
odrzucenia, a nie uzupełnienia czy sprostowania. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo Krajowej 
Izby Odwoławczej. Przykładowo w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień 
Publicznych z dnia 20 października 2010 r. (KIO/UZP 2164/10, www.uzp.gov.pl), nawet jeśli 
zamawiający określił, że cena za przedmiot zamówienia jest ryczałtowa, to jednak skoro w siwz 
domagał się dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego przygotowanego na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również 
obmiaru robót, złożenie oferty z pominięciem w kosztorysie ofertowym przez oferenta niektórych 
pozycji cenotwórczych uwzględnionych przez zamawiającego w przedmiarze robót albo 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz uwzględnienie w tym kosztorysie pozycji 
nieujętych w projekcie i przedmiarze robót spowodowało, że treść oferty nie odpowiada treści 
siwz, a to skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
 
2. Oferta firmy - ZIEL BUD Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03 – 116 Warszawa  - 
oferta nr 3. W związku z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, które 
Zamawiający wysłał do oferentów w dniu 18.02.2011 roku, w/w oferent nie nadesłał do 
Zamawiającego informacji do dnia 23.02.2011 r. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą, a także nie wnieśli wadium na przedłużony okres terminu związania ofertą. 
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, Wykonawcy zostają wykluczeni z postępowania, a na mocy art. 
24 ust. 4 pzp ich oferty uznaje się za  odrzucone, jeśli nie wnieśli wadium na przedłużony okres 
związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. W związku z 
powyższych Oferent niniejszy zostaje wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. 
 
3. Oferta firmy - MKL - BUD Michał Lulis, ul. Pancerna 17/16, 03 – 187 Warszawa - oferta 
nr 5. W związku z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, które Zamawiający 
wysłał do oferentów w dniu 18.02.2011 roku w/w oferent nie nadesłał do Zamawiającego 
informacji do dnia 23.02.2011 r. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, a 
także nie wnieśli wadium na przedłużony okres terminu związania ofertą. 
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, Wykonawcy zostają wykluczeni z postępowania, a na mocy art. 
24 ust. 4 pzp ich oferty uznaje się za odrzucone, jeśli nie wnieśli wadium na przedłużony okres 



związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. W związku z 
powyższych Oferent niniejszy zostaje wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. 
W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie. 
 
W związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający zamierza podpisać umowę na w/w roboty 
budowlane nie wcześniej niż w dniu 21 marca 2011 roku. 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje uczestników postępowania, że kryterium wyboru oferty była cena. 
Spośród ofert ważnych, oferta nr 4 złożona przez firmę: DRO - MAR Marcin Drożdż, Odechów 
48, 26 – 640 Skaryszew zawiera najniższą cenę wykonania robót budowlanych i uzyskała 
największą ilość punktów. W związku z powyższym Zamawiający zamierza udzielić zamówienia 
temuż wykonawcy. 
 
Niniejsze pismo otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego.  
Dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu. 

 
 
 

Burmistrz Żelechowa 
         /-/Mirosława Miszkurka 

 
 


