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Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przetarg nieograniczony na
„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Długiej w Sarbinowie.”     

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  prawo  zamówień  publicznych, 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, 

którzy zostali wykluczeni z postępowania i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła:

1. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowo 

– Budowlane Leszek Stachowiak w oparciu o art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) 

Zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 

Zamawiający zawarł w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział 1 pkt 4.1) 

warunki udziału w postępowaniu, w tym :

a) wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat min. 3 robót dotyczących budowy bądź remontu 

w ulicach*:  ciągów  pieszych  i/lub  ciągów  pieszorowerowych  z  kostki  brukowej  o  pow. 

min.1500  m²,  każda  (potwierdzone  referencjami,  które  będą  zawierały  powierzchnię 

budowanych bądź  remontowanych elementów).

Z  przedstawionych  przez  Wykonawcę  robót  tylko  jedna  (a  nie  trzy  jak  wymagała 

Zamawiający) ma w swoim zakresie konstrukcję chodników;

b) posiadania - dysponowania 6 osóbami  posiadających uprawnienia do obsługi maszyn 

budowlanych tj. :
 2 osoby z uprawnieniami na koparko – ładowarkę
 2 osoby z uprawnieniami na samochód ciężarowy (prawo jazdy)
 2 osoba z uprawnieniami na zagęszczarki

          Wykonawca do swojej oferty dołączył kserokopię uprawnień na zagęszczarkę  tylko dla  

jednej  osoby.
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            Wykonawca, zgodnie z  art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został wezwany 

(pismem z dnia 3 marca 2009r)  do   uzupełnień  brakujących  dokumentów,  w  

wyznaczonym terminie do 10 marca 2009 roku.

Wykonawca  (poinformowany  o  możliwości  zaistnienia  faktu  zatrzymania  wadium)  ,nie  

przedłożył wymaganych do uzupełnienia dokumentów do dnia 10 marca 2009 roku.

Należy wskazać, iż Wykonawca na uzyskanie referencji potwierdzający spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu,  miał  czas  od  momentu ukazania  się  ogłoszenia  o  wszczętym  

postępowaniu, tj od dnia  3  lutego  2009r.  Od  tego  bowiem  czasu  Wykonawca  mógł  

powziąć wiadomość o sposobie i formie potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, jakich wymagał Zamawiający.

W związku z tym Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Leszek  Stachowiak 

nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, a zatem zostaje wykluczony z postępowania j

ak podano na wstępie.

W oparciu o art. 24 ust.4 ofertę Wykonawcy  wykluczonego uznaje sie za odrzuconą.

2. Zamawiający  zatrzymuje  wadium  Wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Drogowo  –  Budowlane 

Leszek Stachowiak w wysokości  10.000,00 zł, zgodnie  z art.  46 ust.  4a ustawy Prawo 

zamówień  publicznych:  "Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli 

wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3,  nie  złożył 

dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 , lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 

wynika to  z przyczyn nieleżących po jego  stronie.  Wykonawca do dnia dzisiejszego nie 

przedłożył  jakiegokolwiek  dokumentu  potwierdzającego  fakt,  że  niezłożenie  uzupełnień 

dokumentów wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Komisja pozostałe oferty postanowiła ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta Cena Ilość punktów

1

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych
DROGMEL Jerzy Cegłowski

Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17
62-010 Pobiedziska

286.979,49 84,53

2

Budownictwo Drogowe KRUG SP.j.
Tadeusz i Danuta Krug

ul. Zamkowa 30
62-020 Swarzędz

242.589,22 100,00

3
Zakład Robót Wielobranżowych

Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25, 62-330 Nekla

294.574,27 82,35
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5

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno – Lider konsorcjum

Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski
ul. Krótka 1a, Psary Małe

62-300 Września – członek konsorcjum

332.479,82 72,96

6
MATT – s.c.

ul. Poznańska 62a
62-080 Tarnowo Podgórne

287.499,10 84,38

7
GLOBAL & PERFECT Roman Nowak

ul. Ogrodowa 10
62-021 Paczkowo

265.562,68 91,35

8

Zakład Zieleniarsko – Drogowy 
„ABRAMOWSKI”

Robert Abramowski
ul. Pawia 7

62-020 Swarzędz

244.000,00 99,42

Komisja proponuje wybór oferty nr 2 złożonej przez Budownictwo Drogowe KRUG SP.j.

Tadeusz i Danuta Krug ul. Zamkowa 30 62-020 Swarzędz ,jako oferty  ważnej, która uzyskała 

największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert a zatem została uznana za najkorzystniejszą dla 

Zamawiającego.
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