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Zawiadomienie o wyniku postępowania
na:

"Budowę parkingu na oś. Kościuszkowców w rejonie bloku nr 14 w Swarzędzu".

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych, 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  zawiadamia o  wyniku  postępowania  Komisja  przetargowa 
dokonała analizy złożonych ofert. 

1) Wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę  Aista Sp. z o.o. z Poznania w 
oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 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 wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się 
na przedłużenie okresu związania ofertą.
Zamawiający na podstawie pisma z dnia 16 kwietnia 2009 r., wezwał Wykonawców do przedłużenia 
okresu  związania  ofertą  i  ważności  wadium.  Wykonawca  nie  odpowiedział  na  wezwanie 
zamawiającego w wyznaczonym terminie do dnia 21 kwietnia 2009 roku.

Ponadto  zamawiający  zgodnie  z   art.  26  ust.  4  oraz  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych wezwał Wykonawcę pismem z dnia 9 kwietnia  2009r do wyjaśnienia oraz uzupełnienia 
dokumentów w wyznaczonym terminie do 15 kwietnia 2009 roku: 
- uzupełnienia załącznika nr 3 -  Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia o osoby z 
uprawnieniami  do obsługi  maszyn budowlanych,  które zostały wskazane w przez Wykonawcę w 
załączniku nr 6,
-  uzupełnienia  kserokopii  uprawnień  na  zagęszczarki  dla  osób  wskazanych  w  załączniku  nr  3 
potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- uzupełnienia czytelnej kserokopii  prawa jazdy dla Pana  Przemysława Kubickiego potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem,
oraz
- udzielenia  wyjaśnień dotyczące załączonej do oferty referencji  wystawione przez Krośnieńsko-
Gubińską  Spółdzielnię  Socjalną  z  Krosna  Odrz.  w  zakresie:  czy  wykonanie  nawierzchni  typu 
POLBRUK za kwotę 110.000,00 zł mieści się w wymaganej przez Zamawiającego powierzchni min. 
1500m²?

Wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie zamawiającego uzupełnił  dokumenty o  załącznik  nr 3  - 
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia o osoby z uprawnieniami do obsługi maszyn 
budowlanych,  uzupełnił kserokopię  prawa jazdy dla nowej osoby wskazanej w załączniku nr 3 - 
Pana  Zbigniewa Tosiek potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz udzielił wyjaśnień dotyczących 
wielkości  realizowanej  inwestycji.  Jednakże  Wykonawca  nie  uzupełnił  kserokopii  uprawnień  na 
zagęszczarki dla osób wskazanych w załączniku nr 3. Wykonawca złożył jedynie oświadczenie woli, 
w którym stwierdza, że osoby wskazane w uzupełnionym załączniku nr 3, Pan Jan Małecki oraz Józef 
Mosiński  posiada  uprawnienia  na  zagęszczarki.  Uzupełnienie  dokumentów  w  takiej  formie  jest 
niedopuszczalne. 
W  związku  z  tym  Wykonawca  Aista  Sp.  z  o.o.  z  Poznania nie  spełnia  warunku  udziału  w 
postępowaniu postawionego przez zamawiającego.

Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt. 5, odrzuca się ofertę, która została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału postępowania o udzielenie zamówienia.



2)  Wyklucza  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Drogowo-
Budowlane Leszek Stachowiak, Starczanowo z Nekli, w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 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 wnieśli wadium, w tym również na 
przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Zamawiający na podstawie pisma z dnia 16 kwietnia 2009 r., wezwał Wykonawców do przedłużenia 
okresu  związania  ofertą  i  ważności  wadium.  Wykonawca  nie  odpowiedział  na  wezwanie 
zamawiającego w wyznaczonym terminie do dnia 21 kwietnia 2009 roku.

Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt. 5, odrzuca się ofertę, która została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału postępowania o udzielenie zamówienia.

3)  Wyklucza  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawcę Zakład  Zieleniarsko-Drogowy 
Abramowski - Robert Abramowski ze Swarzędza, w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 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 wnieśli wadium, w tym również na 
przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Zamawiający na podstawie pisma z dnia 16 kwietnia 2009 r., wezwał Wykonawców do przedłużenia 
okresu  związania  ofertą  i  ważności  wadium.  Wykonawca  nie  odpowiedział  na  wezwanie 
zamawiającego w wyznaczonym terminie do dnia 21 kwietnia 2009 roku.

Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt. 5, odrzuca się ofertę, która została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału postępowania o udzielenie zamówienia.

4) Wyklucza z postępowania  o udzielenie zamówienia  Wykonawcę Budownictwo Drogowe KRUG 
Tadeusz i Danuta Krug Sp. J. ze Swarzędza, w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 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 wnieśli wadium, w tym również na 
przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Zamawiający na podstawie pisma z dnia 16 kwietnia 2009 r., wezwał Wykonawców do przedłużenia 
okresu  związania  ofertą  i  ważności  wadium.  Wykonawca  nie  odpowiedział  na  wezwanie 
zamawiającego w wyznaczonym terminie do dnia 21 kwietnia 2009 roku.

Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt. 5, odrzuca się ofertę, która została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału postępowania o udzielenie zamówienia.

5)  Wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z 
o.o. z Poznania, w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 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 wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub 
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Zamawiający na podstawie pisma z dnia 16 kwietnia 2009 r., wezwał Wykonawców do przedłużenia 
okresu  związania  ofertą  i  ważności  wadium.  Wykonawca  nie  odpowiedział  na  wezwanie 
zamawiającego w wyznaczonym terminie do dnia 21 kwietnia 2009 roku.

Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt. 5, odrzuca się ofertę, która została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału postępowania o udzielenie zamówienia.



6)  Po  uzupełnieniu  i  wyjaśnieniu  dokumentów,  złożone  oferty  Wykonawców uznała  za  ważne  i 
oceniła je  w sposób następujący:

Nr 
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres oferenta

Cena Ilość punktów

2

Zakład Robót Drogowych 
Marek Dachtera

ul. Ks. I. Posadzego 5B
62-040 Puszczykowo

715.526,34 zł 66,44 pkt.

5
Tor-mel Sp. z o.o.
ul. Głogowska 214

60-104 Poznań
865.749,78 zł 54,91 pkt.

6
Global & Perfekt Roman Nowak

ul. Ogrodowa 10
62-021 Paczkowo

475.412,24 zł 100,00 pkt.

7) Komisja proponuje wybór oferty nr 6 jako oferty  ważnej i najkorzystniejszej z punktu widzenia 
kryterium oceny ofert określonego w SIWZ - najniższej ceny.  Oferta nr 6 uzyskała największą 
liczbę  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  a  zatem  została  uznana  za  najkorzystniejszą  dla 
Zamawiającego.


	Zawiadomienie o wyniku postępowania

