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         Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków     

w Kielcachw Kielcachw Kielcachw Kielcach    
 
TR-7112-T8/  10212 /06                 Kielce, dnia  2.08.2006r 
 
 

 
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego 
      
   
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego  na „ Utrzymanie czystości i porządku na terenach 

gminy Kielce wokół budynków naleŜących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie 
od 10.08.2006r do 31.12.2006r.” 

 

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zmian.) informuje: 
 

I.    W wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego 
pn.:„Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Kielce wokół budynków 
naleŜących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 10.08.2006r do 
31.12.2006r.” 

 jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty: 
 
 1. dla Zadania Nr 1 – utrzymanie czystości i porządku we wschodniej części miasta 

Kielce 
Oferta przedsiębiorstwa:   „CEDROX” Józef Cedro i S-ka 
     Halina Cedro, Sebastian Cedro 
     25-431 Kielce, ul. H. Sawickiej 18/54 
 
Za cenę brutto: 96.845,23 zł 
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych, 23/100. 
 
Oferta spełnia warunki SIWZ oraz zawiera najniŜszą cenę przez co uzyskała największą 
liczbę punktów. 

 
2. dla Zadania Nr 2 - utrzymanie czystości i porządku w zachodniej części miasta Kielce. 
 

Oferta przedsiębiorstwa:  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
     Stanisław Kaleta 
     25-255 Kielce, ul. Wikaryjska 99 
Za cenę brutto: 98.523,40 zł 
Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote, 40/100. 
 
Oferta spełnia warunki SIWZ oraz zawiera najniŜszą cenę przez co uzyskała największą 
liczbę punktów. 
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II.  W postępowaniu przetargowym odrzucono ofertę Wykonawcy: 
„ELPOSERWIS” Sp.zo.o. 
28-230 Połaniec 
Skr. Poczt. Nr 10 

Wykonawca został wykluczony z postępowania przetargowego i zgodnie z art. 24 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uznał jego ofertę za odrzuconą. 
 

III.  Z postępowania przetargowego wykluczono Wykonawcę: 
„ELPOSERWIS” Sp.zo.o. 
28-230 Połaniec 
Skr. Poczt. Nr 10 

 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  
wykluczył Wykonawcę „ELPOSERWIS” Sp.zo.o. z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pod nazwą jak wyŜej  
Wykluczenie  nastąpiło poniewaŜ: 
Zamawiający wymagał dołączenia do oferty w przypadku podmiotów zbiorowych – aktualnej 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert (pkt. 9.4 „Informacji dla Oferentów” oraz zał. Nr 6 „Szczegółowego 
wykazu wymaganych załączników SIWZ). „ELPOSERWIS” Sp.zo.o. nie załączył tego 
dokumentu do oferty. 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 
brakującego dokumentu w terminie do dnia 1.08.2006r do godz.1300 (drogą faxową z 
pisemnym potwierdzeniem). 
 Mimo wezwania, Wykonawca „ELPOSERWIS” Sp.zo.o. nie dostarczył 
Zamawiającemu informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Biorąc powyŜsze pod uwagę Zamawiający stwierdził, Ŝe Wykonawca nie złoŜył 
dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu , co skutkuje 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania przetargowego na „Utrzymanie czystości i 
porządku na terenach gminy Kielce wokół budynków naleŜących do wspólnot 
mieszkaniowych, w okresie od 10.08.2006r do 31.12.2006r.” 
 
 
 
 
          Dyrektor 
         mgr inŜ. Aleksander Słoń 


