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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

„Modernizacja ujęcia wody w Bogucinie, Gmina Swarzędz”

Na  podstawie  art.  92  ustawy  z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo   zamówień   publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, 
że postanawia:

1) Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę Rzemieślniczy Zakład Usług 
Hydrogeologicznych i Wiertniczych R. Krawczyk, B. Kędziora, os. Kosmonautów 1/84, 61-
621 Poznań 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 
w zakresie warunku udziału w postępowaniu:
Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym 
i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia:
wykonali  w  ciągu  ostatnich  5  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym 
okresie  co  najmniej  dwie  roboty  polegające  na  wykonaniu  nowych  otworów 
hydrogeologicznych  metodą  udarową  lub  obrotową  bez  użycia  płuczki  wiertniczej 
o głębokości powyżej 100m każdy – należy podać ich głębokość, daty i miejsce wykonania, 
potwierdzone  referencjami  -  dokumentami,  że  roboty  te  zostały  wykonane  należycie 
(referencje  muszą  potwierdzać  wymagany  zakres  robót – wykonanie  nowych  otworów 
hydrogeologicznych  metodą  udarową  lub  obrotową  bez  użycia  płuczki  wiertniczej 
o głębokości powyżej 100m każdy, termin i miejsce realizacji),
Wykonawca przedstawił  (w uzupełnieniach) jedynie 1 referencję w zakresie  wykonania 
nowych otworów hydrogeologicznych metodą  udarową lub  obrotową bez użycia  płuczki 
wiertniczej  o  głębokości  powyżej  100m -  niepodając  jednak  terminów wykonania  tego 
zamówienia.  Brak  również  drugiej  referencji  potwierdzającej  wykonanie  roboty 
o  wymaganym  przedmiotowym  zakresie  określonym  w  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

2) Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Rzemieślniczy Zakład Usług Hydrogeologicznych 
i Wiertniczych R. Krawczyk, B. Kędziora na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  -  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez 
wykonawcę  wykluczonego  z   udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 
niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego z  udziału w postępowaniu przetargowym.

3) Złożone pozostałe oferty – po uzupełnieniu dokumentów/oświadczeń/pełnomocnictw uznać 
za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto 

Suma 
punktów

1
HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J.
ul. 19 Stycznia 15
94-400 Bełchatów

233412,84 zł 100,00 pkt



2

Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT
Piotr Kurkowski
Pokrzywno 132
86-330 Mełno

267180,00 zł 87,36 pkt

3

HYDROSERVIS Zakład Geologiczno – Wiertniczy 
mgr Z. Balcerkiewicz, K. Płaczek
ul. Smardzewska 15
60-161 Poznań

284260,00 zł 82,11 pkt

4) Komisja proponuje wybór oferty  nr 1 jako ważnej i najkorzystniejszej z punktu widzenia 
kryterium  oceny  ofert  określonego  w  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  – 
najniższej  ceny  (cena  oferty  przetargowej  nr  1  mieści  się  w kwocie  jaką  Zamawiający 
zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego).
Oferta Wykonawcy HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J. jest najkorzystniejszą i ważną 
–  niepodlegającą  odrzuceniu  -  ofertą  przetargową  złożoną  w  przedmiotowym 
postępowaniu.  Oferta  przetargowa  Wykonawcy  uzyskała  maksymalną  i  najwyższą  ilość 
punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w treści SIWZ: 
najniższa cena – 100,00 punktów.


