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Swarzędz, 9 czerwca 2009r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Przetarg nieograniczony na
„Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie”
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po powtórnej
ocenie ofert dokonanej na skutek wniesienia protestu i odwołania.

1.

Wyklucza się 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 :

”...wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie roboty o łącznej wartości (można zsumować maksymalnie
3 roboty) nie mniejszej niż 2500000,00 zł brutto polegające na budowie/lub
przebudowie nawierzchni ulic* z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową,
potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane
należycie (referencje muszą potwierdzać wymagany zakres prac, ich wartość,
termin i miejsce realizacji)..”
Zamawiający po ponownym szczegółowym przeanalizowaniu uzupełnionych przez
Wykonawcę dokumentów, stwierdza, że nie potwierdzają one spełniania powyżej
przywołanego warunku udziału w postępowaniu.
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Referencja wystawiona przez Urząd Gminy Gniezno potwierdza jedynie wykonanie
drogi gminnej i chodnika. Robota ta – jak wynika z referencji nie zawiera w swoim
zakresie kanalizacji deszczowej, oraz nie określa rodzaju materiału z jakiego
została wykonana nawierzchnia.
Referencja wystawiona przez Burmistrza Gminy Miłosław potwierdza wykonanie
robót w zakresie utwardzania i odwadniania dróg, czego nie można utożsamiać z
budową nawierzchni ulic. Protokół odbioru robót w Czeszewie potwierdza również
jedynie utwardzanie i odwodnienie dróg, co nie jest tożsame z budową nawierzchni
ulic.
2.
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Wykonawców:
a) Zakład Zieleniarsko – Drogowy „ABRAMOWSKI” Robert Abramowski, ul. Pawia 7,
62-020 Swarzędz
b) Budownictwo Drogowe KRUG SP.j., Tadeusz i Danuta Krug, ul. Zamkowa 30, 62-020
Swarzędz
c) P.P.U.H. „HUNOBUD” Hubert Niedzielski, Przybrodzin 7, 62-430 Powidz
d) PW HYDROGAZ Zbigniew Kluj, ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań
e) PRBI PODHORECKI, ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn
w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4.
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na
przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie wnieśli wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
W oparciu o art. 24 ust.4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzuconą.
3.

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę :

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
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Konsorcjum firm:
Lider – Zakład Instalacyjny WOD-KAN i CO
Roman Tuczyński
ul. Gdyńska 6/6, 61-123 Poznań
Członek - Przeds. Sprzętowo-Transportowe
Andrzej Kasprzak
ul. Łowiecka 29, Jerka
64-010 Krzywiń

Cena

1.290.610,00 zł

Ilość punktów

100,00
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