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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

 „Remont dachu oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 4 w 
Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4  ”.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo 
zamówień  publicznych (z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz,   unieważnia 
przedmiotowe  postępowanie  przetargowe.  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o 
udzielenie  zamówienia,  jeżeli  nie  złożono  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie 
wpłyną  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu.
W  przedmiotowym  postępowaniu  przetargowym  nie  złożono  żadnej  oferty,  która  nie 
podlega odrzuceniu.

Zamawiający  odrzuca z  postępowania  przetargowego  ofertę  Wykonawcy  P.W. 
„LANGAZ-LANKO” Andrzej Langowski,  ul.  Kilińskiego 109, 62-730 Dobra na podstawie 
art. 89  ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Z  postępowania przetargowego odrzuca się ofertę,  której  treść  nie  odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający  szczegółowo określił  formę składania  ofert  przetargowych,  która  została 
zawarta w   specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w Rozdziale 1 pkt 1.7 lit. c. 
Wykonawca  złożył  ofertę,  w  której  nie  został  podpisany  przez  osobę  upoważnioną 
wskazaną w zaświadczeniu o dokonaniu wpisu do ewidencji  gospodarczej:  formularz 
ofertowy,  oświadczenie o  spełnianiu  warunków wymaganych  przez  Zamawiającego 
zgodnie  z  art.  22  ust  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (załącznik  nr  1), 
oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności,  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
organu podatkowego (załącznik nr 2), oraz wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu 
lat zamówień zbliżonych co do zakresu i wartości do niniejszego zamówienia (załącznik nr 
3).

W związku z powyższym oferta jest nie ważna.

Ponad to  Wykonawca nie załączył do oferty, dokumentów wymaganych w SIWZ.



W  punkcie  4.1  lit  b)  SIWZ  Zamawiający  określił   specyfikę  wykonanych  robót 
budowlanych, tj:  wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym 
okresie: co najmniej 3 roboty budowlane dotyczące wymiany okien, każde o wartości nie 
mniejszej niż 40.000,00 zł brutto  oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te 
zostały wykonane należycie.  Wykonawca przedstawił referencje, które  nie potwierdzają 
wartości zrealizowanych robót jakie zostały podane w załączniku nr 3.

W  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia zgodnie  z  Rozdziałem  nr  1  pkt  4.1 
zamawiający żądał od Wykonawcy załączenia polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 
nie  mniejszą  niż  100.000,00  zł. Wykonawca  załączył  polisę,  która  potwierdza   sumę 
gwarancyjną w wysokości 30.000,00 zł. 

W  związku  z  odrzuceniem  jedynej  złożonej  oferty  -   P.W.  „LANGAZ-LANKO”  Andrzej 
Langowski,   z  postępowania  przetargowego,  Zamawiający  nie  wezwał  Wykonawcy  do 
uzupełnienia dokumentów w oparciu o art.  26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
–  Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy , do  ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 
chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu (...). 
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