Radomin, 14.05.2019 r.

ROZ.271.1.2019.EM
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 110309 C w miejscowości
Płonne”.

Zamawiający Gmina Radomin z siedzibą Radomin 1a, 87-404 Radomin na podstawie art. 92
ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) dalej Pzp zawiadamia, że w w/w postępowaniu mając na uwadze art. 26
ust. 3 Pzp odrzucił ofertę nr 3, złożoną przez:
Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.
Pigża, ul. Wojewódzka 3a

87-152 Łubianka
Uzasadnienie faktyczne:
W trakcie badania ofert, Zamawiający stwierdził, iż formularz ofertowy Wykonawcy
Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka został
złożony terminowo w formie niekompletnej. Wykonawca nie załączył dokumentów
wymaganych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego tj. wykazu robót
budowlanych (zał. Nr 4 SIWZ) oraz wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia (zał. Nr 5 do SIWZ). Wykonawca nie złożył oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w ciągu 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, mimo
wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty oraz
wcześniejszego zawarcia informacji o wymagalności ww. dokumentów w pkt. 7.2. oraz 7.3.1.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który wskazuje: jeżeli
wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
Za podstawę odrzucenia oferty przyjmuje się art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień
publicznych, który stanowi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia”
Uznając powyższe za uzasadnione dokonuje się odrzucenia oferty nr 3 złożoną przez Transbruk
Barczyńscy Sp. z o.o. Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka.

Wójt Gminy Radomin
(-) inż. Piotr Wolski
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