
Świedziebnia, 25.11.2014 r. 

 

ZP.271.6.2014 

 

                                          

                                                                                    wg rozdzielnika                                                                       

  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Odbiór                       

i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu  Gminy Świedziebnia”. 

 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu 

na Wykonawcę została wybrana firma: 

Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Komunalne 

,,KOMES” spółka z o.o. 

-Lider Konsorcjum (Pełnomocnik) 

ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin 

 

– cena brutto oferty:  842.184,00 złotych  

– punktacja w kryterium cena:  100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ, jest najtańszą złożoną ofertą nie 

podlegającą odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 

Jednocześnie Gmina Świedziebnia spełniając wymóg określony w art. 92 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż  działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 

w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy MAT-BUD Technik 

Budownictwa Mateusz Wiśniewski, ul. Kornatki 7A, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie została 

odrzucona, ponieważ  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy: art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 

pkt 4 i art. 24 ust. 4 ustawy  ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 



Uzasadnienie: 

Gmina Świedziebnia działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wezwała Oferenta do uzupełnienia złożonej oferty. 

Dnia 21  listopada 2014 r. Komisja przetargowa przeprowadziła analizę złożonych 

dokumentów w wyniku wezwania w/w Wykonawcy.  W wyniku dokonanej oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, komisja uznała, że złożone poświadczenie zostało 

wydane wcześniej niż na 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert, co jest 

niezgodne z § 1 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

W  związku z powyższym postanowiono jak wyżej. 

 

Zestawienie złożonych ofert: 

1. Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Komunalne ,,KOMES” spółka z o.o. 

-Lider Konsorcjum (Pełnomocnik) 

ul. Elizy Orzeszkowej 4 

87-500 Rypin 

Punktacja w kryterium cena: 100 pkt. 

2. MAT-BUD Technik Budownictwa Mateusz Wiśniewski 

ul. Kornatki 7A 

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

Punktacja w kryterium cena: oferta odrzucona 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 

10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrany 

wykonawca zostanie poinformowany o dacie i miejscu podpisania umowy w późniejszym 

terminie. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

                                                                                                    

Wójt 

/-/ Szymon Zalewski 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

2. Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 

3. Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 


