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OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907) zwana dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Usługi w zakresie transportu drogowego, Nr sprawy 

INS/NO-9/2014 

 
 

1. W części I zamówienia, za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy 
 

Art-Rob Halina Jadwiga Jędrych 
ul. Wyczółkowskiego 13/21 

08-500 Ryki 
 

 

Uzasadnienie wyboru 

W części I zamówienia wpłynęły 4 oferty. Wykonawca Art-Rob Halina Jadwiga Jędrych, spełnia 

wymogi określone w art. 22 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na mocy art. 24 ustawy Pzp. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Cena przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w 

kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Oferta Wykonawcy oceniana przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cena 100%, uzyskała 

100 punktów.  

 
 

Podsumowanie wyboru 
 

Porównanie punktacji złożonych ofert w kryterium cena 100% 
 

Nr 
oferty 

Oznaczenie Wykonawcy CZĘŚĆ I 

1 
P.W. „KAM-REX” Kamila Redzik 

21-010 Łęczna, ul. Stadionowa 17 
Wykonawca wykluczony 

oferta odrzucona 

3 
Art-Rob Halina Jadwiga Jędrych 

08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 13/21 
100 

4 
„STAR – TRANS” USŁUGI TRANSPORTOWE 
24-130 Żyrzyn, Osiny 119 

69,23 

5 
Krzysztof Wolski 

 24-103 Żyrzyn, Parafianka 37 
68,35 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 
 

Oferta odrzucona w części I – P.W. „KAM-REX” Kamila Redzik, 21-010 Łęczna, ul. Stadionowa 17 
 

Uzasadnienie faktyczne – W treści SIWZ Zamawiający żądał złożenia dokumentu, opisanego w 

dziale VII pkt. 1.4. SIWZ, jako – Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Złożona w ofercie polisa nie potwierdza spełnienia warunku postawionego w dziale VII pkt. 1.4. 

SIWZ, dotyczącego objęcia odpowiedzialnością ubezpieczyciela działalności, związanej z 
przedmiotem zamówienia  dla części I na kwotę 20 000 zł. 

Wykonawca złożył wraz z ofertą polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, jednak z polisy tej nie wynika jednoznacznie, że 
jest ubezpieczony w zakresie wykonywania usług transportowych. W związku z powyższym, 

Wykonawca został wezwany w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do  złożenia wyjaśnień.  
W odpowiedzi Wykonawca w dniu 19.03.2014 r. złożył wyjaśnienia, które nie potwierdzają, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie wykonywania usług transportu 

drogowego. Wykonawca złożył ofertę nie związaną z przedmiotem zamówienia – Wykonawca nie 
posiada pojazdów do wykonywania usługi transportu drogowego na terenie kraju.  

Wykonawca nie spełnia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Uzasadnienie prawne – Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

2 pkt. 4 – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, 
którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oferta Wykonawcy została 

odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 

2. W części II unieważniono postępowanie 
 

 

Podsumowanie wyboru 

Nr 
oferty Oznaczenie Wykonawcy CZĘŚĆ II 

2 
Usługi Transportowo-Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech Chaba 

24-170 Kurów, Łąkoć 30  

Wykonawca 
wykluczony 

oferta odrzucona 
 

Oferta odrzucona w części II – Usługi Transportowo-Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech Chaba,  

24-170 Kurów, Łąkoć 30 
 

Uzasadnienie faktyczne – W treści SIWZ Zamawiający żądał złożenia dokumentu, opisanego w 
dziale VII pkt. 1.4. SIWZ, jako: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Złożona w ofercie polisa a w zasadzie pierwsze strony dwóch dokumentów,  nie potwierdzają 

spełnienia warunku postawionego w dziale VII pkt. 1.4. SIWZ, dotyczącego objęcia 
odpowiedzialnością ubezpieczyciela  działalności, związanej z przedmiotem zamówienia dla części 

II na kwotę 1 000 000 zł.  
Wykonawca został wezwany w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp do potwierdzenia  w wyznaczonym 

terminie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, tj. do złożenia opłaconej 

polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczanie Wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę minimum 1 000 000 zł. Wykonawca nie uzupełnił złożonych dokumentów ani wniósł 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w dziale VII pkt. 1.4. SIWZ  w  

wyznaczonym terminie tj. do 19.03.2014 r. Tym samym, braki wymienione w wezwaniu 

Zamawiającego, zauważone w ofercie Wykonawcy, nie zostały uzupełnione – Wykonawca nie 
potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie prawne – Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 
2 pkt. 4 – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, 
którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oferta Wykonawcy została 
odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 



 

 
 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  w zawiązku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający informuje, że umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

Środki ochrony prawnej – Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie 
Pzp,  dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Otrzymują 
1) Wykonawcy 
2) Strona internetowa INS 
3) a/a. 
 

 


