
Nr sprawy. Zp. 271.5.2012                                                                Murów, dnia  26.07.2012r

                                                        
                                                                                               Wszyscy Wykonawcy
                                                                                                którzy złożyli oferty

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na  wykonanie  zamówienia  publicznego  pn.:”  Sporządzenie  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi: Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe” zgodnie 
z  ogłoszeniem  zamieszczonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  (  numer  ogłoszenia 
229338-2012; data zamieszczenia 02.07.2012r. zmiana ogłoszenia numer ogłoszenia 236160-
2012 data zamieszczenia 05.07.2012r.)

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 
113 poz. 759ze zm.) Zamawiający – Gmina Murów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez firmę:

Nr
oferty

Firma ( nazwa) lub 
nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy Cena oferty

  8 Firma Projektowa 
„BOGACZ” Bogusław 
Bogacz

40- 759 Katowice 
ul. Jutrzenki 1

Cena netto:   92.700,00zł
Cena brutto: 114.021,00zł

Jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniu było kryterium „cena oferty”- 100%.
Liczba przyznanych punktów oraz łączna liczba punktów przedstawione zostały w poniższej 
tabeli:
Nr 
oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko 
Wykonawcy

Adres Wykonawcy Liczba punktów 
w zakresie 
kryterium cena 
oferty

Łączna liczba 
punktów

1. Pracownia Projektów 
Urbanistyczno- 
Architektonicznych  RAF-
PROJEKT  Zamaryalai Rafik

44-100 Gliwice ul. 
Jasnogórska 9

Wykonawca 
wykluczony – 
oferta 
odrzucona 

------------

2. SoftGIS s.c. Radosław 
Jończak,Agnieszka Calik

51-616 Wrocław 
Ul. Parkowa 25      95.57

 
   95.57

3. REGIOPLAN Sp. z o.o. 53-148 Wrocław
 ul. Wolbromska 7

Wykonawca 
wykluczony 
oferta 
odrzucona
      

   

---------

4. „STUDIO KA” Wólka Kozodawska 
Ul. Familijna 3 
05-502 Piaseczno 3

Wykonawca 
wykluczony
oferta -----------
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odrzucona
 

5. Pracownia Projektowo- 
Usługowa  MALUGA S.C. 
Bartosz Maluga, Marta 
OŻGA-Maluga

53-149 Wrocław 
ul. Racławicka 
15/19

Wykonawca 
wykluczony
oferta 
odrzucona

--------------

6. Piotr Jędrzejkowski 
„PIERZEJA”

50-570 Wrocław 
Ul. Jerzego 
Kukuczki 19/18

Wykonawca 
wykluczony
oferta 
odrzucona

------------

7. Instytut Rozwoju Miast 30-015 Kraków ul. 
Cieszyńska 2    95.08    95.08

8. Firma Projektowa 
„BOGACZ” Bogusław 
Bogacz

40-759 Katowice
Ul. Jutrzenki 1  100.00  100.00

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono iż oferta nr  8   odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza  w 
oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004roku 
Prawo zamówień publicznych –( tj.  Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz.  759 z  późn. zm.)  oraz 
Kodeks Cywilny.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że z postępowania zostali wykluczeni  następujący  Wykonawcy: 
 1. Pracownia Projektów Urbanistyczno- Architektonicznych 
 RAF-PROJEKT  Zamaryalai  Rafik  44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 9 złożył ofertę nr 1
 Został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy prawo zamówień publicznych.

                                                             Uzasadnienie
Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 
ust.  2  punkt  4)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ponieważ  nie  wykazał  spełnienia 
warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  a  dotyczącego  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  W 
punkcie  5.2)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  Zamawiający  określił  sposób 
spełnienia  warunku  dotyczącego  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  Wykonawca  został 
zobowiązany do udokumentowania  wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie  minimum 
dwóch usług polegających na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obszarze wiejskim, miejsko-wiejskim lub miejskim o powierzchni 
minimum 500ha dla jednego lub kilku obrębów jako jedno zadanie  objęte zamówieniem o 
łącznej  powierzchni  minimum  500ha.Dokumenty  które  Wykonawca  złożył  wskazują  na 
niespełnienie  warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający, 
zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wezwał  Wykonawcę  do 
uzupełnienia  dokumentów.  Wykonawca  w wyznaczonym  terminie  uzupełnił  ofertę  jednak 
otrzymane  dokumenty  nie  potwierdzają  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 
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określonego  w  pkt.  5.2)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  dotyczącego 
posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. 

2. REGIOPLAN Sp. z o.o. ul. Wolbromska 7 53-148 Wrocław złożył ofertę nr 3  został 
wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy prawo zamówień publicznych.

                                                                 Uzasadnienie
Wykonawca który złożył ofertę nr 3 został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 
ust.  2  punkt  4)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ponieważ  nie  wykazał  spełnienia 
warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego   przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  a  dotyczącego  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  W 
punkcie  5.2)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  Zamawiający  określił  sposób 
spełnienia  warunku  dotyczącego  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  Wykonawca  został 
zobowiązany do udokumentowania  wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie  minimum 
dwóch usług polegających na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obszarze wiejskim, miejsko-wiejskim lub miejskim o powierzchni 
minimum 500ha dla jednego lub kilku obrębów jako jedno zadanie  objęte zamówieniem o 
łącznej  powierzchni  minimum  500ha.Dokumenty  które  Wykonawca  złożył  wskazują  na 
niespełnienie  warunków udziału w postępowaniu ponieważ wykazał tylko jedną usługę. W 
związku  z  powyższym  Zamawiający,  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych  wezwał  Wykonawcę  do  uzupełnienia  dokumentów.  Wykonawca  w 
wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił oferty.
W  punkcie  5.3)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia   Zamawiający  określił 
spełnienie  warunku  dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do 
wykonania  zamówienia  Zamawiający  żądał  złożenia  oświadczenia,  które  potwierdza,  że 
osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  posiadają  uprawnienia 
Zamawiający  żądał  aby  główny  projektant  planu  posiadał  uprawnienia  w  specjalności 
urbanistycznej.  Przedstawione  przez  Wykonawcę  informacje  muszą  jednoznacznie 
potwierdzać  spełnienie  przez  te  osoby  wymagań  stawianych  przez  Zamawiającego. 
Wykonawca  w  złożonym  oświadczeniu  nie  dokonał  opisu  uprawnień  .W  związku  z 
powyższym  Zamawiający  zgodnie  z  art.  26 ust.  3  ustawy Prawo zamówień publicznych 
wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie 
nie uzupełnił oferty.
W  punkcie  5.3  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  potwierdzenie  nie 
podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający żądał złożenia w ofercie aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
jeżeli  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  ,  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert, a  w  stosunku  do  osób  fizycznych 
oświadczenia  w  zakresie  art.  24  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Pzp.  Wykonawca  złożył   odpis  z 
Krajowego Rejestru Sądowego aktualny  na dzień 09.01.2012r. W związku z tym odpis z 
KRS  stracił  ważność  w  dniu  10.07.2012r.  natomiast  termin  składania  ofert  upłynął 
13.07.2012r. W związku z powyższym Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia  dokumentów. Wykonawca w 
wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił oferty.

3. STUDIO KA ul. Familijna 3 Wólka Kozodawska 05-502 Piaseczno 3  złożył ofertę 
nr  4 został  wykluczony  na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt.  4  ustawy  prawo  zamówień 
publicznych
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Uzasadnienie
Wykonawca który złożył ofertę nr 4 został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 
ust.  2  punkt  4)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ponieważ  nie  wykazał  spełnienia 
warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego   przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  a  dotyczącego  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  W 
punkcie  5.2)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  Zamawiający  określił  sposób 
spełnienia  warunku  dotyczącego  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  Wykonawca  został 
zobowiązany do udokumentowania  wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie  minimum 
dwóch usług polegających na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obszarze wiejskim, miejsko-wiejskim lub miejskim o powierzchni 
minimum 500ha dla jednego lub kilku obrębów jako jedno zadanie  objęte zamówieniem o 
łącznej powierzchni minimum 500ha z podaniem ich rodzaju i wartości brutto , daty i miejsca 
wykonania  Dokumenty  które  Wykonawca  złożył  wskazują  na  niespełnienie   warunków 
udziału w postępowaniu ponieważ Wykonawca nie udokumentował , że wykonał dwie usługi 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres 
prowadzenia jest krótszy w tym okresie. W związku z powyższym Zamawiający, zgodnie z 
art.  26 ust.  3  ustawy Prawo zamówień  publicznych  wezwał Wykonawcę  do uzupełnienia 
dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie  nie uzupełnił oferty.

W  punkcie  5.3)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia   Zamawiający  określił 
spełnienie  warunku  dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia Zamawiający żądał złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu  zamówienia   potwierdzający  posiadane  kwalifikacje  zawodowe    które 
potwierdza,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  posiadają 
uprawnienia. Przedstawione przez Wykonawcę informacje muszą jednoznacznie potwierdzać 
spełnienie  przez  te  osoby  wymagań  stawianych  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  w 
złożonym wykazie nie wykazał jakie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe posiada główny 
projektant. W związku z powyższym  Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia  dokumentów. Wykonawca w 
wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

4. Pracownia Projektowo – Usługowa MALUGA S.C. ul. Racławicka 15/19 
53- 149 Wrocław, który złożył ofertę nr 5 został wykluczony z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie
Wykonawca który złożył ofertę nr 5 został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 
ust.  2  punkt  4)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ponieważ  nie  wykazał  spełnienia 
warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego   przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, a dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. 
W punkcie 5.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił sposób 
spełnienia  warunku  dotyczącego  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  Wykonawca  został 
zobowiązany do udokumentowania  wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie  minimum 
dwóch usług polegających na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obszarze wiejskim, miejsko-wiejskim lub miejskim o powierzchni 
minimum 500ha dla jednego lub kilku obrębów jako jedno zadanie  objęte zamówieniem o 
łącznej  powierzchni  minimum  500ha.Dokumenty  które  Wykonawca  złożył  wskazują  na 
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niespełnienie  warunków udziału w postępowaniu ponieważ Wykonawca wykazał dwie usługi 
wykonania  zmian  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  W  związku  z 
powyższym Zamawiający,  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy Prawo zamówień  publicznych 
wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie 
Wykonawca nie uzupełnił oferty.
W  punkcie  5.3)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia   Zamawiający  określił 
spełnienie  warunku  dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia Zamawiający żądał złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu  zamówienia   potwierdzający  posiadane  kwalifikacje  zawodowe    które 
potwierdza,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  posiadają 
uprawnienia. Przedstawione przez Wykonawcę informacje muszą jednoznacznie potwierdzać 
spełnienie  przez  te  osoby  wymagań  stawianych  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  w 
złożonym wykazie nie wykazał jakie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe posiada główny 
projektant. W związku z powyższym  Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia  dokumentów. Wykonawca w 
wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

W  punkcie  5.3)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia   Zamawiający  określił 
spełnienie  warunku  dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do 
wykonania  zamówienia  Zamawiający  żądał  złożenia  oświadczenia,  które  potwierdza,  że 
osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  posiadają  uprawnienia 
Zamawiający  żądał  aby  główny  projektant  planu  posiadał  uprawnienia  w  specjalności 
urbanistycznej.  Przedstawione  przez  Wykonawcę  informacje  muszą  jednoznacznie 
potwierdzać  spełnienie  przez  te  osoby  wymagań  stawianych  przez  Zamawiającego. 
Wykonawca  w  złożonym  oświadczeniu  nie  dokonał  opisu  uprawnień  .W  związku  z 
powyższym  Zamawiający  zgodnie  z  art.  26 ust.  3  ustawy Prawo zamówień publicznych 
wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie 
nie uzupełnił oferty.

5. Piotr Jędrzejkowski „PIERZEJA”ul. Jerzego Kukuczki 19/18 50-570 Wrocław, który 
złożył  ofertę nr 6 został  wykluczony z postępowania na podstawie art.  24 ust.  2 pkt.  4) 
ustawy prawo zamówień publicznych.

                                                                  Uzasadnienie
Wykonawca który złożył ofertę nr 6 został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 
ust.  2  punkt  4)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ponieważ  nie  wykazał  spełnienia 
warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego   przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, a dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. 
W punkcie 5.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił sposób 
spełnienia  warunku  dotyczącego  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia.  Wykonawca  został 
zobowiązany do udokumentowania  wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie  minimum 
dwóch usług polegających na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obszarze wiejskim, miejsko-wiejskim lub miejskim o powierzchni 
minimum 500ha dla jednego lub kilku obrębów jako jedno zadanie  objęte zamówieniem o 
łącznej  powierzchni  minimum  500ha.Dokumenty  które  Wykonawca  złożył  wskazują  na 
niespełnienie  warunków udziału w postępowaniu ponieważ wykazał dwie usługi polegające 
na sporządzeniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z 
powyższym Zamawiający,  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy Prawo zamówień  publicznych 
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wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie 
Wykonawca nie uzupełnił oferty.

Zgodnie z art.  92 ust.  1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że na 
podstawie art. 89 wyżej wymienionej ustawy z postępowania zostały odrzucone następujące 
oferty:
1. Oferta nr 1- złożona przez  Pracownia Projektów Urbanistyczno- Architektonicznych 
 RAF-PROJEKT  Zamaryalai  Rafik  44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 9  odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) i art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Oferta nr 3 – złożona przez  REGIOPLAN Sp. z o.o. ul. Wolbromska 7 53-148 Wrocław
odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  5)  i  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.
3. Oferta nr  4- STUDIO KA ul. Familijna 3 Wólka Kozodawska 05-502 Piaseczno 3  
odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  5)  i  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.
4. Oferta nr 5- Pracownia Projektowo – Usługowa MALUGA S.C. ul. Racławicka 15/19
53-149 Wrocław odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) i art. 24 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
5.  Oferta  nr 6  - Piotr Jędrzejkowski „PIERZEJA”ul.  Jerzego Kukuczki  19/18 50-570 
Wrocław  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  5)  i  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych.

                                                                 Uzasadnienie
 Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień  oferta Wykonawcy wykluczonego z 
postępowania  zostaje  uznana  za  odrzuconą  ,  a  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt.  5)  wyżej 
wymienionej  ustawy zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Zgodnie z powyższym 
oferty nr 1, 3,4,5,6 na podstawie art. 24ust.4 i art.89 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień 
publicznych  oferty zostały odrzucone z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po 
upływie  5  dni  lub  10  dni  od  dnia  przesłania  niniejszego  zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty ( w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia). Dokładne 
miejsce i termin zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI
 „ Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                           /-/ Andrzej Puławski

6


