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Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 
47-260 POLSKA CEREKIEW  
ul. Raciborska 4 
tel./faks 0774801460 
 
ZP 341-2/9/2007 

 
 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu o 
udzielenie zamówienia   

      
 
Dot.: Post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Re mont drogi gminnej 
w m. Polska Cerekiew – ul. Mły ńska, ul. Nowa Kolonia”  
 
 

   
Stosownie do art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 
2007r. Nr 82, poz. 560), informuję Ŝe na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.10 w/w ustawy - 
wyklucza się oferenta - Zakład Remontowo-Budowlany „SAKBUD” S.C. Zdzisław Saczko, 
Lidia Kukowka, 47-280 PAWŁOWICZKI, Pl. Jedności Narodu 3 z udziału w postępowaniu 
wykonanie zadania „Remont drogi gminnej w m. Polska Cerekiew – ul. Młyńska, ul. Nowa 
Kolonia”. 

 Oferent nie spełnił warunków udziału w postępowaniu posiadania niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zadania (art. 22, ust. 1, pkt 2 ustawy jw.).  

Z przedstawionego w ofercie przetargowej załącznika nr 7 „Wykaz zrealizowanych 
zamówień w okresie 2002-2006 o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia”, 
wynika Ŝe wykonał on roboty o wartości od 12 376,00 złotych do 78 623,00 złotych brutto o 
obmiarze od 180,00 m2 do 2 922,00 m2 przy czym robota polegająca na ułoŜeniu kostki 
brukowej na powierzchni 2 922,00 m2  dotyczyła ułoŜenia kostki na przygotowanym przez 
inwestora podłoŜu. Nie są to zatem roboty zarówno co do ich wartości jak i rodzaju podobne 
do przedmiotu zamówienia. 

Ponadto, jak wyjaśnił oferent w piśmie z dnia 12 czerwca 2007r. (data wpływu 14 
czerwca 2007r) dysponuje on 5 osobami zatrudnionymi na stałe nie podając informacji na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia jak równieŜ posiadanych 
uprawnień. 

Ilość posiadanych pracowników nie gwarantuje realizacji zadania zgodnie z 
załoŜeniami tym bardziej, Ŝe Oferent złoŜył oferty i bierze udział w dwóch postępowaniach 
przetargowych na realizację dwóch zadań na terenie Gminy, których wykonanie 
przewidziane jest w tym samym okresie. 

Z tych przyczyn postanowiono jak w sentencji. 
 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych – ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na: „Remont drogi gminnej w m. Polska Cerekiew – ul. Młyńska, ul. Nowa 
Kolonia” uznaje się za odrzuconą 
 
Na podstawie art. 180 w związku z  z art. 4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z 
uwagi na wartość przedmiotu zamówienia nie przekraczającą równowartości 60 000 EURO, 
od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej w postaci 
protestu.  

 
 
Otrzymują: 
Wszyscy oferenci 


