
 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykluczeniu wykonawców z 

postępowania 

 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę ścieżki rowerowej na odcinku 
Kłoda - Augustowo” 

 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Rydzyna, 
zawiadamia, że w postępowaniu na: 

 

„Budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kłoda - Augustowo”, 
 
wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

„WILERBUD” 

PPHU-Ogólnobudowlane 

ul. Krzywińska 28 

64-113 Osieczna 

 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną (348.037,51 zł) – cena jako jedyne 

kryterium wyboru. 
 
Liczba punktów w kryterium cena dla oferty najkorzystniejszej: 100,00 pkt. 
Liczba punktów w kryterium cena dla pozostałych ofert: 
• FIRMA „ŻAK” ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE, TRANSPORT, ul. A. 

Krzyckiego 27, 64-100 Leszno – 76,76 pkt. 
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• PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE „DROGBUD-GOSTYŃ” Sp. z o.o., Grabonóg 
69b, 63-800 Gostyń – 74,41 pkt. 

• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych „ADAM” Sp. z o.o., ul. Sosnowa 5, 
64-100 Leszno – 59,84 pkt. 

 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę ścieżki rowerowej na 
odcinku Kłoda - Augustowo” Zamawiający wykluczył następujących Wykonawców: 
 
3) Zakład Sprzętu i Transportu Budownictwa Drogowego Emilia Kamińska, ul. 
Moniuszki 24, 64-100 Leszno, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 
4) Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski, ul. 
Witosa 8, 56-200 Góra, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 

Uzasadnienie wykluczenia wykonawców z postępowania 

 

1) Wykonawca: Zakład Sprzętu i Transportu Budownictwa Drogowego Emilia Kamińska, ul. 
Moniuszki 24, 64-100 Leszno, wniósł wadium po upływie terminu składania ofert. Zgodnie z 
art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert. W związku z powyższym w/w Wykonawca został wykluczony z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej 
Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra, został wezwany do uzupełnienia na podstawie art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie do dnia 06.10.2008 roku, brakującego 
dokumentu stwierdzającego, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a mianowicie polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Do dnia 06.10.2008 r. żądany dokument nie 
został dostarczony. Wobec powyższego w/w Wykonawca został wykluczony na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

z up. BURMISTRZA 
 

/-/ dr Łukasz Bartkowiak 
Zastępca Burmistrza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


