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ZP.341-20/05/2010       Sobótka, dnia 27.07.2010 r. 
 
 

Adresaci wg rozdzielnika 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „ Odkomarzanie terenów 

popowodziowych w Gminie Sobótka”.  
 
 

 Działając na podstawie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. zwanej dalej Ustawą), 
Zamawiający tj. Gmina Sobótka dokonał powtórzenia czynności oceny ofert i na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy informuje, iŜ w dniu 27.07.2010 r. dokonał uniewaŜnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie „ Odkomarzanie terenów popowodziowych w Gminie 
Sobótka”. 
UZASADNIENIE: 
W postępowaniu nie wpłynęła Ŝadna oferta od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z 
postępowaniu. W trakcie oceny komisja stwierdziła, Ŝe obydwie oferty, które wpłynęły w 
wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy, czyli oferty 
wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy 
Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców: 

1)  nr 1: Agro Piast Usługi Agrolotnicze, ul. Porębska 141, 54-046 Wrocław, Tomasz 
Modrzejwski. 

Uzasadnienie odrzucenia: 
Zamawiający w dniu 19.07.2010 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

spełniających warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, które miały być 
złoŜone do dnia 23.07.2010 r. do godziny 11.00. Wykonawca w dniu 19.07.2010 r. uzupełnił 
referencje oraz polisę ubezpieczeniową. Natomiast dnia 23.19.2010 r. przesłał kopie 
dokumentów, które wcześniej były dołączone do oferty, a więc które nie spełniają warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
Ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy „z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy (…) nie wykazali spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu” i oferty takie uznaje się za odrzucone na podst. art. 24 ust. 4 Ustawy. 

2) Nr 2: DERTEX DDD, mgr Joanna Sordyl, ul. Bielska 84, 43-384 Jaworze 
Uzasadnienie odrzucenia: 
 W dniu 26.07.2010 r. firma Agro Piast Usługi Agrolotnicze złoŜyła na podstawie art. 
181 Ustawy pismo, w którym informuje, Ŝe firma DERTEX DDD nie posiada Certyfikatu 
Usług Lotniczych, a powoływanie się na certyfikat innej firmy wykluczają przepisy prawa- 
m.in. zapis w certyfikacie- „certyfikat nie moŜe być przekazywany innemu podmiotowi”. 
Zamawiający wg. wskazań wykonawcy Agro Piast Usługi Agrolotnicze sprawdził na stronach 
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Urzędu Lotnictwa Cywilnego sprawdził które firmy posiadają ww. certyfikat i potwierdził 
brak tegoŜ certyfikatu. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – dział VI 
„Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania 
oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na 
podstawie ustawy, moŜna wnieść odwołanie do zamawiającego. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
Prosimy o potwierdzenie otrzymania pisma (np. poprzez odesłanie niniejszego pisma wraz z Państw 
pieczątką wpływu). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
zamawiający domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 
pisma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pismo otrzymują: 

1. DERTEX DDD, mgr Joanna Sordyl, ul. Bielska 84, 43-384 Jaworze, fax 33-814-31-44, 
2. Agro Piast Usługi Agrolotnicze, ul. Porębska 141, 54-046 Wrocław, Tomasz Modrzejwski, fax 71-354-25-02 
3. aa.  

Ewa Pigóra, tel 071 335 12 52, e-mail przetargi@sobotka.pl 


