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Biebrzański Park Narodowy 

19-110 Goniądz 

Osowiec Twierdza 8 
 

                                 
Do wszystkich wykonawców : Nr post.: REN/ZP-MS/A5 -17 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na  zadanie pod nazwą  „LIFE09 NAT/PL/000258  - usługi 
Inżyniera Nadzoru”, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  25 
/02/2011 r.  pod Nr 66001-2011” 

ZAWIADOMIENIE 
 
Zamawiający -Biebrzański Park Narodowy, działając na podstawie   art. 92 ust.1  ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późniejszymi zmianami),  zawiadamia, iż: 
  
I.  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie „LIFE09 
NAT/PL/000258  - usługi Inżyniera Nadzoru”, znak sprawy REN/ZP-MS/A5 -17,  jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę  wykonawcy:  
AJM – INWEST A. Maciorowski Zakład Usług Budowlanych i Obsługi Inwestycji  
15-337 Białystok , ul. Pułaskiego 129/18, 
który złożył w niniejszym postępowaniu ofertę zgodną z wymogami SIWZ i ustawą Prawo 
zamówień publicznych, oferując cenę wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę  brutto 
418 000,00  zł. 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta wymienionego wyżej wykonawcy , biorąc pod uwagę  jedyne kryterium wyboru oferty, 
jakim była cena – 100%,  uzyskała maksymalną ilości punktów – 100 pkt. 
 
 II. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony został wykonawca: 
Andrzej Zi ętara 12-100 Szczytno ul. S. Kard. Wyszyńskiego 12, 
                                      
W toku badania oferty, którą złożył wykonawca: Andrzej Zi ętara 12-100 Szczytno  
ul. S. Kard. Wyszyńskiego 12,  Zamawiający stwierdził brak dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez wykonawcę warunków  udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo 
zamówień publicznych”  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej  ustawą 
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Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, tj: 

1. Wykazu minimum trzech zrealizowanych zamówień zgodnie z warunkami opisanymi 
 w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ; 
2. Dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII 

pkt 4 SIWZ zgodnie ze wzorem formularza, stanowiącym załącznik nr 5 do  SIWZ, 
            wyznaczając termin dostarczenia tych dokumentów. 
 
     Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca: 
 

1. Nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym terminie, 
2. Dostarczył dokumenty po wyznaczonym terminie, 
3. Dostarczył dokumenty w niepełnym zakresie: 
a) bez referencji, potwierdzających, że usługi wykazane w załączniku nr 6 zostały 

wykonane należycie, 
b) bez dokumentów potwierdzających, że członkowie zespołu Wykonawcy posiadają 

wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania i rozliczania robot, 
4. Dostarczone po terminie dokumenty nie potwierdziły, że Wykonawca: 
a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z warunkami opisanymi w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, 
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami 

opisanymi w rozdziale VIII pkt 4 SIWZ. 
 
Brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,   stanowi 
obligatoryjną przesłankę do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.), a zgodnie z treścią   art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,  
ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
III . Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może że być zawarta w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. 
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany oddzielnym 
pismem. 
 
 
                           Z-ca Dyrektora BPN 
 
       Andrzej Grygoruk                                                
     

 

 

 


