
Popielów, dn. 21.10.2009 r. 

ITR.ZP-341/08/09 

 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
Wójt Gminy Popielów 

ul. Opolska 13 46-090 Popielów 
 

 

 Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) zawiadamiam, że w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania p.n. 

 

„Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, ul. 
Michała 2” 

 
za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: 

 

Krzysztof Stręg, Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórczo-Usługowe  
„ REM-BUD” 

Rybna ul. Odrzańska 48 A 
46-090 Popielów 

 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów, 

po przeliczeniu ceny przewidzianych robót (kryterium oceny ofert) na punkty w/g ustalonego 

w specyfikacji wzoru. 

 

W powyższym postępowaniu oferty złożyli:   

1.  Zakład Ogólnobudowlany, „Radex” Ryszard Jedlikowski 

 ul. Makarskiego 11/9 

 49-305 Brzeg 
 Oferta odrzucona  

    

2.  PROTECH Piotr Front Łukowice Brzeskie 87,   

46-318 Skarbimierz 
 Ilość uzyskanych punktów: 91,3 pkt; 

 

3.   Krzysztof Stręg, Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórczo-Usługowe „ REM-BUD” 

Rybna ul. Odrzańska 48 A 

46-090 Popielów 
Ilość uzyskanych: 100 pkt, 

 

Zamawiający Wójt Gminy Popielów zawiadamia, że  wykonawca – Zakład 

Ogólnobudowlany, „Radex” Ryszard Jedlikowski, ul. Makarskiego 11/9, 49-305 Brzeg 
został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 



ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr z 

2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 
 

Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 ustawy –  Prawo zamówień publicznych: 

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,  

2) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego.  

Wniesienie wadium stanowi zabezpieczenie ciążącego na wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejsza,  obowiązku: 

1) podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert oznacza, że w przypadku wadium 

wnoszonego w pieniądzu kwota wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym 

wskazanym przez zamawiającego (uznanie rachunku bankowego wskazanego przez 

zamawiającego. 

Kwota tytułem wadium wpłacona przez wykonawcę – 2 000 zł Wpłynęła na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego w dniu 13.10.2009r. o godzinie 14.53 tj. po upływie 

terminu składania ofert. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium.  W 

związku z powyższym wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany, „Radex” Ryszard 

Jedlikowski, ul. Makarskiego 11/9, 49-305 Brzeg został wykluczony z postępowania. 

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania odpowiednio została uznana za 

odrzuconą, a następnie odrzucona. 

 
 


