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ZAWIADOMIENIE   
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY, 

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POST ĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

WYKONAWCACH KTÓRYCH  OFERTY  ZOSTAŁY  ODRZUCONE 
 

   
        

Na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn. Dz.U. z 2010r  Nr 113, poz.759 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w 
prowadzonym przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  
„Dostawa maszyn i urz ądzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego 
w ramach Przedsi ęwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla 
regionu Biała Podlaska” – dostawa ładowarki z oprzy rządowaniem – ładowarka kołowa 
czołowa – szt. 1  (znak sprawy JRP/ZZOBP-2/2012), wybrano jako ofertę najkorzystniejszą 
ofertę nr  4  z ceną 790.152,00zł brutto  złożoną przez Wykonawcę TONA Sp. z o.o.   
z siedzibą  w 41-949 Piekary Śląskie  ul. Harcerska 39.  
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy  
przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 
przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała 
najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na 
podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 80,00  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 20,00  
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące 
oferty: 
1. Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę Bergera Monnoyeur Sp. z o.o. ul. Kolejowa 75,  
    05-092 Łomianki Oddział Białystok Porosły 42, 16-070 Choroszcz  
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 0,00  
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji – 0,00  
    Łączna liczba otrzymanych punktów – 0,00 
 
2. Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę AMAGO Sp. z o.o. Cholerzyn 383, 32-060 Liszki 
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 64,80  
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji –13,40  
    Łączna liczba otrzymanych punktów – 78,20 
 



 
 
 

3. Oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6,  
    87-100 Toruń  
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 70,40  
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji –13,40  
    Łączna liczba otrzymanych punktów – 83,80 
 
WYKONAWCY  WYKLUCZENI: 
Na podstawie  art. 24 ust.2 pkt.2 ustawy  Pzp.,  Zamawiający wykluczył z postępowania  
Wykonawcę Bergera Monnoyeur Sp. z o.o. ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki Oddział 
Białystok Porosły 42, 16-070 Choroszcz (Oferta nr 1). 
Uzasadnienie faktyczne : Wykonawca do upływu terminu składania ofert nie wniósł 
wymaganego wadium. 
Uzasadnienie prawne:   Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy  Pzp, Zamawiający 
zobowiązany jest wykluczyć z postępowania wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu 
terminu składania ofert. 
 
 
OFERTY ODRZUCONE: 
Na podstawie  art. 89 ust.1 pkt.5 ustawy  Pzp.,  Zamawiający odrzucił ofertę   Wykonawcy 
Bergera Monnoyeur Sp. z o.o. ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki Oddział Białystok Porosły 
42, 16-070 Choroszcz (Oferta nr 1). 
Uzasadnienie faktyczne :  Zamawiający na podstawie art. 24 ust.2 pkt.2 ustawy  Pzp.,   
wykluczył wykonawcę z prowadzonego postępowania  a  w związku z tym  ofertę wykonawcy 
wykluczonego z postępowania  uznaje się za odrzuconą . 
Uzasadnienie prawne:   Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4, stosownie do treści art. 89 ust.1 
pkt.5 ustawy  Pzp., Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli została złożona 
przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
Zamawiający zawiadamia iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania, zawrze umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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