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-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
-Wykonawcach wykluczonych z postępowania

-Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Przetarg nieograniczony:

„Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy”

Zamawiający postanawia:

1. Na podstawie  art.  24  ust.  2   pkt  3)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych wykluczyć  z  postępowania 
przetargowego ofertę Wykonawcy  Mert Sp. z o.o., ul. Portowa 1, 67-200 Głogów.

Wykonawca który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub który złożył dokumenty zawierające błędy został 
wezwany  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do  ich  uzupełnienia 
w  wyznaczonym  terminie.  Wykonawca  nie  uzupełnił  wymaganych   dokumentów  określonych 
w piśmie do Wykonawcy z dnia 26 czerwca 2008 roku. 

Wykonawca nie uzupełnił w terminie brakujących oświadczeń/dokumentów: 

• Wykazu wykonanych robót  budowlanych w okresie  ostatnich pięciu  lat  przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 
3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 SIWZ).

• Dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM 
NR 3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1. SIWZ).

Wykonawca przedstawił 8 zamówień wraz z 8 referencjami. Pomimo tego Wykonawca nie wykazał 
wykonania 3 robót - instalacji centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 200000,00 zł 
brutto  każda  robota,  wraz  z  referencjami  potwierdzającymi  wykonanie  instalacji  centralnego 
ogrzewania o wartości  200000,00 zł  brutto każda robota. Przedstawione roboty zawierają cały 
szereg innych prac  nie dotyczących instalacji  CO (wykonanie wentylacji  mechanicznej,  remont 
pomieszczeń:  wykonanie  posadzek,  okładzin  ściennych  i  podłogowych  z  płytek  ceramicznych, 
wymiana  stolarki  drzwiowej,  roboty  tynkowe  i  malarskie,  wymiana  instalacji  wod.kan.  z 
urządzeniami, wykonanie dokumentacji projektowej), których wartość sumaryczna jest w związku 
z  tym większa  od  przedmiotowych  robót,  natomiast  nie  określono  wartości  przedmiotowych  i 
wymaganych prac instalacyjnych centralnego ogrzewania. Ponadto w kilku przypadkach wartość 
przedstawionych prac jest niższa od wymaganego progu 200000,00 zł. Dodatkowo w referencjach 



S.M.  „Nadodrze”  Wykonawca  wykazał  wykonanie  wymaganych  prac  instalacji  centralnego 
ogrzewania  o wymaganej wartości jedynie w roku 2002 – jest to niezgodne z przedmiotowym 
warunkiem:  wykonania robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie.

Z postępowania przetargowego wyklucza się wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  lub 
złożone dokumenty zawierają błędy - w przypadku nie uzupełnienia wymaganych dokumentów/oświadczeń 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Na podstawie  art.  89  ust  1  pkt  5)  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę 
Wykonawcy wykluczonego z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia:  „Zamawiający  odrzuca 
ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

2. Na podstawie  art.  24  ust.  2   pkt  3)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych wykluczyć  z  postępowania 
przetargowego  ofertę  Wykonawcy  EN-REM  Przedsiębiorstwo  Instalacyjno-Budowlane  Sp.  z  o.o., 
ul. Jeżynowa 1, 62-002 Suchy Las

Wykonawca który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub który złożył dokumenty zawierające błędy został 
wezwany  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do  ich  uzupełnienia 
w  wyznaczonym  terminie.  Wykonawca  nie  uzupełnił  wymaganych   dokumentów  określonych 
w piśmie do Wykonawcy z dnia 26 czerwca 2008 roku. 

Wykonawca nie uzupełnił w terminie brakujących oświadczeń/dokumentów: 
• Wykazu wykonanych robót  budowlanych w okresie  ostatnich pięciu  lat  przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 
3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 SIWZ),

• Dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM 
NR 3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1. SIWZ).

Wykonawca  przedstawił  4  zamówienia  (w  załączniku)  wraz  z  6  referencjami.  Pomimo  tego 
Wykonawca nie wykazał  wykonania 3 robót  -  instalacji  centralnego ogrzewania o wartości  nie 
mniejszej niż 200000,00 zł brutto każda robota, wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie 
instalacji  centralnego ogrzewania o wartości  200000,00 zł  brutto  każda robota.  Przedstawione 
roboty  zawierają   szereg  innych  prac  nie  dotyczących  instalacji  CO  (prace  w  zakresie  ciepła 
technologicznego, wody lodowej, prac sanitarnych), których wartość sumaryczna jest w związku z 
tym  większa  od  przedmiotowych  robót,  natomiast  nie  określono  wartości  przedmiotowych  i 
wymaganych prac instalacyjnych centralnego ogrzewania. Ponadto w referencjach PEC REM Poznań 
wartość  wykonanych  zamówień  została  określona  w  kwocie  netto  zamiast  brutto  (określenie 
wartości podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy) podczas gdy w Wykazie wykonywanych 
w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień Wykonawca wykazał prawdopodobnie wartości w kwotach 
netto  jak  i  brutto.  W  samym załączniku  Wykonawca  wykazał  jedynie  wykonanie  1  roboty  o 
wymaganej wartości co najmniej 200000,00  zł (prawdopodobnie błędnie określając jednak jej 
wartość w załączniku w kwocie netto -  „216000,00”).

Z postępowania przetargowego wyklucza się wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  lub 
złożone dokumenty zawierają błędy - w przypadku nie uzupełnienia wymaganych dokumentów/oświadczeń 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.



Na podstawie  art.  89  ust  1  pkt  5)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  odrzuca  ofertę 
Wykonawcy wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia:  „Zamawiający  odrzuca 
ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

3. Na podstawie  art.  24  ust.  2   pkt  3)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych wykluczyć  z  postępowania 
przetargowego ofertę Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WINTER Sp. z o.o., ul. Kowalewicka 
12 ,60-002 Poznań.

Wykonawca który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub który złożył dokumenty zawierające błędy został 
wezwany  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do  ich  uzupełnienia 
w  wyznaczonym  terminie.  Wykonawca  nie  uzupełnił  wymaganych   dokumentów  określonych 
w piśmie do Wykonawcy z dnia 26 czerwca 2008 roku. 

Wykonawca nie uzupełnił w terminie brakujących oświadczeń/dokumentów:  
• Wykazu wykonanych robót  budowlanych w okresie  ostatnich pięciu  lat  przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 
3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 SIWZ).

• Dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM 
NR 3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1. SIWZ).

Wykonawca  przedstawił  w  załączniku  129  zamówień  wraz  z  39  referencjami.  Pomimo  tego 
Wykonawca nie wykazał  wykonania 3 robót  -  instalacji  centralnego ogrzewania o wartości  nie 
mniejszej niż 200000,00 zł brutto każda robota, wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie 
instalacji  centralnego ogrzewania o wartości  200000,00 zł  brutto  każda robota.  Przedstawione 
roboty zawierają  szereg innych prac nie dotyczących instalacji CO (prace w zakresie instalacji 
wody zimnej i  ciepłej,  instalacji  kanalizacyjnej, instalacji gazowej, wyposażenia pomieszczeń w 
ceramikę, prac sanitarnych, instalacje wody lodowej, klimatyzacji, wentylacji, przyłączy, instalacji 
sprężonego powietrza, magistrali olejowej, adaptacji pomieszczeń), których wartość sumaryczna 
jest  w  związku  z  tym  większa  od  przedmiotowych  robót,  natomiast  nie  określono  wartości 
przedmiotowych i wymaganych prac instalacyjnych centralnego ogrzewania. Wykonawca wykazał 
wykonanie 2 robót budowlanych polegającej  na wykonaniu instalacji  centralnego ogrzewania o 
wartości  nie mniejszej  niż 200000,00 zł  dla UGiM Pyzdry i  GP ZRB przy Areszcie Śledczym w 
Poznaniu - Wykonawca potwierdził referencjami wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, czas 
ich wykonania i  wartość w wysokości  odpowiednio 205050,43 zł  i  640664,80 zł.  W przypadku 
Schroniska kwota 700 tys. zł w pozycji 95 załącznika „Wykaz zrealizowanych robót” nie zgadza się 
kwotą  640664,80 zł z przedstawionego listu referencyjnego. Ponadto zamawiający GPZRB przy 
Areszcie Śledczym w Poznaniu w załączniku (strona 49 oferty) okazuje się Sądem Okręgowym w 
Szczecinie. Dodatkowo Wykonawca w Wykazie wykonanych robót budowlanych nie zamieścił treści 
zgodnej  z załącznikiem nr  3 SIWZ, pozycje: przedsięwzięcie,  lokalizacja,  zamawiający,  nazwa, 
adres, wartość zamówienia ogółem i w siłach własnych.

Z postępowania przetargowego wyklucza się wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  lub 
złożone dokumenty zawierają błędy - w przypadku nie uzupełnienia wymaganych dokumentów/oświadczeń 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Na podstawie  art.  89  ust  1  pkt  5)  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę 
Wykonawcy wykluczonego z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia:  „Zamawiający  odrzuca 
ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.



4. Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych (z późn. zm.), 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  zawiadamia,  iż  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania 
przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 4 Wykonawcy:

MK Instal-Bud PHU
ul. Rzemieślnicza 14

64-520 Obrzycko

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto 

Suma 
punktów

4 MK Instal-Bud PHU Mirosław Kania
ul. Rzemieślnicza 14
64-520 Obrzycko

171370,07 zł 100,00

5 Zakład Rzemieślniczy Instalacyjny 
Wod.-Kan.-CO.-Gaz Stefan Wieczorek 
ul.  B. Prusa 57
64-610 Rogoźno Wlkp.

189085,02 zł 90,63

6 Zakład Instalacyjny Wod.Kan., CO i 
gaz Ryszard Antczak 
ul. Poznańska 175 
62-006 Kobylnica 

186660,00 zł 91,81

Oferta Wykonawcy nr 4 jest najkorzystniejszą i ważną – niepodlegającą odrzuceniu - ofertą przetargową 
złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Oferta przetargowa Wykonawcy uzyskała maksymalną i najwyższą ilość 
punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w treści SIWZ: najniższa cena – 100,00 
punktów. 
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