
Sierpc, 24 lipca 2009 
Zamawiający: 
Urząd Miejski w Sierpcu 
09-200 Sierpc, Piastowska 11a 

Wykonawcy - WSZYSCY, wg rozdzielnika1 
 

Nr sprawy: 3410-08-09/ 
Dotyczy: przetargu ograniczonego na „Adaptacja i rozbudowa Domu Kultury w Sierpcu”, 

składanie wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu 
 

Ogłoszenie o zamówieniu było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 2009-07-01, numer ogłoszenia 102743-2009. 

Na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą pzp” informujemy, Ŝe warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu 
spełnili następujący Wykonawcy:  

Numer 
wniosku 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

2. 
Warmi ńskie Przedsiębiorstwo Budowlane SA 
10-540 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 21 

3. 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD SA 
25-563 KIELCE, ul. Zagnańska 153 

4. 
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp.z o.o. 
14-200 IŁAWA, ul. Lubawska 3 

5. 
BUDIMEX DROMEX S.A. 
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40 

7. 
„BUDROX” Przedsi ębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania 
Terenów Zielonych Spółka z o.o. 
ul. Płocka 44A, 09-500 Gostynin 

8. 
„VECTRA” Spółka Akcyjna 
ul.Otolińska 21, 09-407 Płock 

10. 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „BUDEXPOL” Sp. z o.o. 
Plac Chopina 26, 09-200 Sierpc 

KONSORCJUM FIRM 

11. 

PEŁNOMOCNIK 
PHU „BUDOMEX” 
Dariusz Rzeszotarski 
09-200 Sierpc, 
ul. Świętokrzyska 2a 

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Handlowe „PASAT” 
Krzysztof Konstantinow 
09-100 Płońsk, ul. Cholewy 16A 
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Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy pzp zawiadamiam, Ŝe z dalszego udziału 
w przedmiotowym postępowaniu zostali wykluczeni następujący Wykonawcy: 

1.  
Numer wniosku - I. 
Konsorcjum firm: 

PEŁNOMOCNIK 
Skład Budowlany EKO-HURT 
Michał Dobrzeniecki 
ul.Sienkiewicza 4B, 13-100 NIDZICA 

 
INS-BUD BARTOSZ ZARĘBSKI 
13-113 Janowo 
ul. Zembrzuska 4 

2.  
Numer wniosku - VI. 
Konsorcjum firm: 

PEŁNOMOCNIK 
KARMAR SA 
ul. Taborowa 16 
02-699 WARSZAWA 

 
Bouygues Batiment International S.A. 
Avenue Eugene Freyssinet 1 
Guyancourt 78280 (Francja) 

3.  
Numer wniosku - IX. 
Konsorcjum firm: 

PEŁNOMOCNIK 
Firma Remontowo – Budowlana „LIPOWSKI” 
S.J. MIECZYSŁAW I GRZEGORZ LIPOWSKI 
09-400 PŁOCK 
ul. Kostrogaj 25 

 
Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe „IWA” 
09-402 PŁOCK 
ul. Wyszogrodzka 38B 

 

Uzasadnienie prawne: 
WyŜej wymienieni wykonawcy zostają wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 
ustawy pzp. 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

Ad 1. 
Wykonawca w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy pzp wezwany do uzupełnienia wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o: 

1) oświadczenie o dysponowaniu przez wykonawcę osobą, o którym mowa w cz. VII 
ust.1. p.2) ogłoszenia o zamówieniu, oraz 

2) oświadczenie o stosowaniu przez Wykonawcę zarządzania gospodarką odpadami, o 
którym mowa  w cz. VII ust.1. p.3) ogłoszenia o zamówieniu 

złoŜył oświadczenia wystawione po terminie składania wniosku, a z treści oświadczeń 
nie wynika, Ŝe postawiony warunek był spełniony nie później niŜ w dniu składania 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
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Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych. moŜliwość uzupełniania oświadczeń i 
dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „ uzupełnione na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy oświadczenia i dokumenty mogą być wystawione po 
upływie terminu składania ofert (wniosków), ale ich treść powinna potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (wniosków)”.(  
przykładowo Wyrok ZA z dnia 23.03.2007 r., sygn. akt UZP/ZO/0-298/07.)  

Ad 2. 
Wykonawca wezwany do uzupełnienia wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o oświadczenie o dysponowaniu 
przez wykonawcę osobą, o którym mowa w cz. VII ust.1. p.2) ogłoszenia o zamówieniu, 
złoŜył oświadczenie wystawione po terminie składania wniosku, a z treści oświadczenia 
nie wynika, Ŝe postawiony warunek był spełniony nie później niŜ w dniu składania 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych. moŜliwość uzupełniania oświadczeń i 
dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „ uzupełnione na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy oświadczenia i dokumenty mogą być wystawione po 
upływie terminu składania ofert (wniosków), ale ich treść powinna potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (wniosków)”.(  
przykładowo Wyrok ZA z dnia 23.03.2007 r., sygn. akt UZP/ZO/0-298/07.)  

Ad 3. 
Wykonawca wezwany do uzupełnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy pzp o: 

1) oświadczenie o dysponowaniu przez wykonawcę osobą, o którym mowa w cz. VII 
ust.1. p.2) ogłoszenia o zamówieniu, oraz 

2) oświadczenie, o którym mowa w cz. VII, ust 2., p.1) ogłoszenia o zamówieniu, w 
imieniu konsorcjum, 
złoŜył oświadczenia wystawione po terminie składania wniosku, a z treści oświadczeń 
nie wynika, Ŝe postawiony warunek był spełniony nie później niŜ w dniu składania 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych. moŜliwość uzupełniania 
oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
„ uzupełnione na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy oświadczenia i dokumenty mogą 
być wystawione po upływie terminu składania ofert (wniosków), ale ich treść 
powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień 
składania ofert (wniosków)” (przykładowo Wyrok ZA z dnia 23.03.2007 r., sygn. akt 
UZP/ZO/0-298/07)  

W świetle powyŜszego, w ocenie Zamawiającego, wyŜej wymieni Wykonawcy, zgodnie 
z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, powinni zostać wykluczeni. 
PrzedłoŜone oświadczenia nie potwierdzają bowiem spełniania warunku na dzień upływu 
terminu składania wniosków. 

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, na podstawie art. 180 ustawy pzp 
Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia protestu do Zamawiającego w ciągu 7 
dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
mógł  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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UDOSTĘPNIANIE WNIOSKÓW  

Zamawiający informuje, Ŝe Zamawiający udostępni wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wszystkim Wykonawcom biorącym udział 
w przedmiotowym postępowaniu, którzy zwrócą się ze stosownym wnioskiem, zgodnie 
z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2008, numer 188, poz. 1154). 

INFORMACJA O TERMINIE WYSŁANIA ZAPROSZE Ń 

Zamawiający wyśle zaproszenia do składania ofert wszystkim Wykonawcom 
dopuszczonym do dalszego udziału w przedmiotowym postępowaniu dniu 28 lipca 
2009 r. 

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WYKONAWCÓW  

Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe z powodu liczby wykonawców, którzy spełnili 
postawione warunki mniejszej niŜ 12, nie zastosowano dodatkowej kwalifikacji. 

Z powaŜaniem 

Zastępca burmistrza miasta Sierpc 

  / - / 

Zbigniew Leszczyński 

 

 

 
 
                                                 
1 rozdzielnik: 
1. Skład Budowlany EKO-HURT, Michał Dobrzeniecki, ul.Sienkiewicza 4B, 13-100 NIDZICA 
2. Warmi ńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., 10-540 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 21 
3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. 25-563 KIELCE ul. Zagnańska 153 
4. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp.z o.o. 14-200 IŁAWA ul. Lubawska 3 
5. BUDIMEX DROMEX S.A. , 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40 
6. KARMAR S.A. , ul. Taborowa 16, 02-699 WARSZAWA 
7. „BUDROX” Przedsi ębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych 

Spółka z o.o. ul. Płocka 44A, 09-500 Gostynin 
8. „VECTRA” Spółka Akcyjna , ul.Otolińska 21, 09-407 Płock 
9. Firma Remontowo – Budowlana „LIPOWSKI” S.J. MIECZYS ŁAW I GRZEGORZ 

LIPOWSKI , 09-400 PŁOCK, ul. Kostrogaj 25 
10. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „BUDEXPOL” Sp. z o.o., Plac Chopina 26, 09-200 

Sierpc 
11. PHU „BUDOMEX” Dariusz Rzeszotarski , 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a 
12. strona internetowa Zamawiającego 
13. a/a 
 


