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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na:
“Usuwanie i pielęgnacja drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz”

        Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  prawo  zamówień 
publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, iż w wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza 
oferta.

Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła:

1) Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę: „ALKOM” Firma Handlowo - Usługowa, 
ul.  Falista  6/1,  61-249  Poznań.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 
wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w 
postępowaniu  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  tych  warunków lub  złożone 
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3. 
Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu zapisanego w rozdziale 1 pkt 4.1 
SIWZ  tzn.  Zamawiający  wymagał  aby  w  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  posiada 
niezbędną wiedzę i  doświadczenie, złożył  dokumenty potwierdzające wykonanie  w ciągu 
ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
minimum 3  usług  o  podobnym  zakresie.  Usługi muszą  być  potwierdzone  referencjami 
(kserokopie), które będą zawierały zakres wykonanych usług oraz czas i miejsce realizacji.
Wykonawca  „ALKOM” Firma Handlowo - Usługowa  do swojej oferty załączył dokumenty, 
które nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postępowaniu tzn. wykonania usług 
określonych przez Zamawiającego. Z załączonego do oferty wykazu zrealizowanych usług 
oraz  załączonych  listów  referencyjnych   wynika,  że  dokumenty  wystawione  przez 
"AGROBEX" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe z Poznania i Urząd Miasta i 
Gminy  Swarzędz,  dotyczą  podmiotu  wskazanego  przez  Wykonawcę  w  ofercie  jako 
Podwykonawca.  "Jeżeli  Wykonawca  zamierza  wykonać  zamówienie  we  współpracy  z 
podwykonawcą, w rozumieniu Pzp nie są oni wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 
udzielenie  zamówienia.  W  takiej  sytuacji  obowiązek  spełnienia  wymogów  formalnych 
dotyczy  wykonawców,  nie  dotyczy  natomiast  podwykonawców"1. "Tylko  w  przypadku 
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  -  członków  konsorcjum, 
doświadczenie  należy oceniać wspólnie"2. 
2) Dodatkowo  "ALKOM" Firma Handlowo-Usługowa załączyła do swojej oferty sprzeczne 
dokumenty. W formularzu ofertowym Wykonawca oświadcza, że usługi: usuwanie drzew 
zostaną wykonane przez podwykonawcę: "P.W. EKO-LAS" Tomasz Siedlecki z Poznania, a w 
dalszej  części  oferty  załącza  "Oświadczenie  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie zamówienia", z którego wynika, że firma "P.W. EKO-LAS" z Poznania i "ALKOM" 
Firma  Handlowo-Usługowa  z  Poznania  wspólnie  ubiegają  się  udzielenia  zamówienia  i 
wyznacza  Lidera  -  "ALKOM"  Firma  Handlowo-Usługowa.  Z  załączonych  do  oferty 
dokumentów podmiotowych  tj.:  zaświadczenia  o  dokonaniu  zmiany  wpisu  do  ewidencji 
działalności  gospodarczej  dot.  tylko  „ALKOM”  Firma  Handlowo  -  Usługowa  oraz 

1 Prawo Zamówień Publicznych - Komentarz, wydanie III Urzędu Zamówień Publicznych, pod redakcją T. 
Czajkowskiego, W-wa 2007 r., str. 128.

2 Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-806/05.



oświadczenia  o  nie  zaleganiu  z  uiszczeniem  płatności  we  właściwym  oddziale  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (...) dot. tylko „ALKOM” Firma Handlowo - 
Usługowa  wynika,  że  Wykonawca  występuje  jako  podmiot  samodzielny  -  w  przypadku 
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  wszystkie  dokumenty 
potwierdzające, że wykonawcy spełniają warunki formalne, są oceniane indywidualnie. 
Podstawą  oceny  oferty  przez  Zamawiającego  jest  oferta  -  formularz  ofertowy  oraz 
oświadczenia w nim zawarte. Na jego podstawie Zamawiający stwierdza, że „ALKOM” Firma 
Handlowo  -  Usługowa występuje  jako  samodzielny  podmiot  ubiegający  się  o  realizację 
zadania z udziałem podwykonawcy firmy "P.W. EKO-LAS" Tomasz Siedlecki z Poznania.
3) Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie wzywał 
wykonawcy do uzupełnienia  brakujących dokumentów/oświadczeń: „Zamawiający wzywa 
wykonawców,  którzy  w określonym terminie  nie  złożyli  oświadczeń lub  dokumentów,  o 
których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 
1,  zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  ich  złożenia  w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (...)”.  W ofercie Wykonawcy złożone 
dokumenty nie zawierają błędów, a więc ich uzupełnienie nie ma podstaw prawnych.
4) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych  odrzucić ofertę 
wykonawcy „ALKOM” Firma Handlowo - Usługowa  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 
została  złożona przez wykonawcę wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert – oferta wykonawcy została złożona 
przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
5) Nadmieniamy, że cena oferty „ALKOM” Firma Handlowo - Usługowa wynosi 103.329,90 
zł co znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.
W  przedmiotowym  postępowaniu  przetargowym  zamawiający  może  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia jedynie kwotę 40.000,00 zł.
6) Złożoną ofertę Wykonawcy uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena  ofertowa 
brutto Suma punktów

2

P.U. INTERPAW
dr inż. Eugieniusz Kęsicki
ul. Słodyńska 37a
60-480 Poznań

23.754,00 zł 100,00

7) Komisja proponuje wybór oferty nr 2 jako ważnej i najkorzystniejszej z punktu widzenia 
kryterium   oceny  ofert  określonego  w  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  – 
najniższej  ceny  (cena oferty  przetargowej  nr  2  mieści  się  w kwocie  jaką Zamawiający 
zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego). 
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