
 

 

 

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne Znak: MK/ZP- 26/2013 na usługi mechanicznego 

                odśnieżania dróg utwardzonych z wykorzystaniem koparko – ładowarek  lub ciągników rolniczych 

                 wyposażonych  w pług odśnieżny  -  Pakiet  II  -  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   

 

W imieniu zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr 907) informuję o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. Zamówienie jest podzielone na 3 części i zamawiający dokonał wyboru ofert 

najkorzystniejszych oddzielnie dla każdej  części zamówienia, Na świadczenie usług w zakresie Pakietu II 

 tj. mechanicznego odśnieżania ulic z wykorzystaniem koparko – ładowarek lub ciągników rolniczych  

wyposażonych  w pług odśnieżny za najkorzystniejsze dla poszczególnych części uznano oferty złożone 

przez następujących Wykonawców :  

1.  Usługi Transportowo – Asenizacyjne, Iwaniuk Zbigniew , Ul. Zagonowa 28a , 87-100 Toruń - 1 część 

      Cena oferty16038 zł/brutto. 

2.   Firma Handlowo – Usługowa Bober Rafał , 87-140 Chełmża, Zelgno 5   - 1 część.  

      Cena oferty16038 zł/brutto. 

3.   BRUKSYSTEM  Jacek Falszewski , 87-100 Toruń , ul. Przybyszewskiego 6;  - 5 części. Cena oferty 

      86872,50 zł/ brutto.  Dla jednej część zamówienia wartość  oferty wynosi  17374,50 zł/brutto.  

5.  TECHBUD  TORUŃ Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży przy ul. Wojewódzkiej 3a;  87-152 Łubianka 

      – 1 część .  Cena oferty  17463,60 zł/ brutto, 

6. Transport, Usługi Budowlane z siedzibą w Toruniu przy ul. Żytniej 20; 87-100 Toruń - 1 część.  

    Cena oferty  17463,60 zł/ brutto. 

7. SellSpace s. c. Dorota Zamojska i Tomasz Zamojski z siedzibą w Toruniu przy ul. Ziemi Michałowskiej 

     11a - 1 część. Cena oferty 15948,90 zł/brutto. 

 

Liczba złożonych ofert: 14; Wykonawcy wykluczeni 2, Oferty odrzucone : 4 oferty  wykonawców 

wykluczonych z postępowania   

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:   

1. Przedsiębiorstwo Usługowe EDPOL  Zakład Mechaniczny  Zenon Nestorowicz  z siedzibą w 

Toruniu przy ul. Legnickiej 37. 

Podstawa prawna: art.24 ust. 2 pkt.4) – wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu.  

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie przedłożył aktualnej informację z Krajowego Rejestru Karnego  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9  ustawy. Wykonawca został wezwany w myśl art.26 ust.3  do 

złożenia uzupełnienia. Wykonawca nie odpowiedział  na wezwanie i nie uzupełnił wymaganego dokumentu.  



 

 

 

 

 

W świetle powyższych faktów należy uznać, że wykonawca nie  wykazał spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu.   

2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  Mat – Instal  Karol Kulczewski, 87-100 Toruń,  

ul. Sanocka 4     

Podstawa prawna: art.24 ust. 2 pkt.4) – wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu.  

Uzasadnienie faktyczne: wykonawca nie przedłożył aktualnych dokumentów w celu wykazania spełnienia 

udziału w postępowaniu:   

1) zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

2) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 

 i społeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – Pzp., 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4) Informacji  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.10  

i pkt.11 ustawy Pzp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

Wykonawca został wezwany w myśl art.26 ust.3  do złożenia uzupełnienia. Wykonawca nie odpowiedział  

na wezwanie i nie uzupełnił wymaganego dokumentu. W świetle powyższych faktów należy uznać, że 

wykonawca nie  wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   

 

 

 

 



 

 


