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Zawiadomienie o wyniku postępowania
na:

"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę drogi łączącej 

Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu gm. Swarzędz".

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 złożonej oferty.

1)  Komisja  Przetargowa  postanowiła  wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
Wykonawcę: Glob-Projekt Biuro Usług Projektowych z Poznania,  w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych.  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  w rozdziale  1 pkt  4.1 SIWZ wymagał  od Wykonawców aby  w celu  potwierdzenia 
spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  posiadali  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  do 
wykonania przedmiotu zamówienia tj.:

• wykonali  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym 
okresie  co najmniej  3  usługi, odpowiadające  swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia 
dotyczące projektowania w zakresie: budowa lub przebudowa drogi o klasie technicznej Z 
lub wyższej, wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej o długości min. 1 km 
każda (każda referencja musi potwierdzać w/w zakres drogowy i kanalizacyjny),

• wykonali  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym 
okresie  co najmniej  3  usługi,  odpowiadające  swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia 
dotyczące projektowania w zakresie: budowa i przebudowa obiektu mostowego.

Wykonanie  usług  projektowych  musiało  zostać  potwierdzone  referencjami,  które  potwierdzają 
zakres  projektu,  czas  i   miejsce  wykonania  oraz  stwierdzeniem,  że  usługi  zostały  wykonane 
należycie. 
Wykonawca do swojej oferty załączył dokumenty, które nie potwierdzają spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu tzn. wykonania usług określonych przez Zamawiającego. 
W pierwszym zakresie z załączonego do oferty wykazu zrealizowanych usług oraz załączonego listu 
referencyjnego  wynika,  że  dokument  wystawiony  przez  Urząd  Miejski  w  Kostrzynie  potwierdza 
wymagania  z  zakresu  projektowania  budowy  lub  przebudowy  drogi  o  klasie  technicznej  Z  lub 
wyższej,  lecz  nie  potwierdza  wymagania  z  zakresu  projektowania  budowy  lub  przebudowy 
kanalizacji deszczowej o długości min. 1 km każda.
W drugim  zakresie z załączonego do oferty wykazu zrealizowanych usług oraz załączonych listów 
referencyjnych  wynika, że dokumenty wystawione przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
z Kielc oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich z Poznania lub DAP-MED-PROJECT Dominika 
Pulikowska  z  Poznania,  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. 
Wobec powyższego Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. 
Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił  1 referencje, wystawioną przez  Urząd Miejski  w 
Kostrzynie na potwierdzenie wymagania z zakresu projektowania budowy lub przebudowy drogi o 
klasie technicznej Z lub wyższej oraz na potwierdzenie wymagania z zakresu projektowania budowy 
lub przebudowy kanalizacji deszczowej o długości min. 1 km każda. Niestety uzupełniona referencja 
nie potwierdza czasu wykonania usługi projektowania.



Ponadto Wykonawca nie uzupełnił referencji w zakresie projektowania budowy i przebudowy obiektu 
mostowego.
Na podstawie art. 89  ust. 1 pkt. 5, odrzuca się ofertę, która została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłyną  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Ponadto przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust.  1 pkt 7. 
Zamawiający  unieważnia  postępowanie,  które  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W  przedmiotowym postępowaniu  nie  zastosowano 
procedury powyżej  progów unijnych.
3)  Komisja  wyklucza  Wykonawcę  Glob-Projekt  Biuro  Usług  Projektowych  z  Poznania  w 
przedmiotowym  postępowaniu  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt  1  .  Z 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  również  wykonawców,  którzy:  wykonywali 
bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali 
się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że 
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się 
do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 
pkt 1 i 2. 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedyna oferta przez Wykonawcę - Glob-Projekt 
Biuro Usług Projektowych z Poznania, który bezpośrednio brał udział w czynnościach związanych z 
przygotowywaniem  prowadzonego  postępowania.  Wykonawca  opracował  koncepcję  budowy 
skrzyżowania drogi nr 92 z drogą lokalną (podłączenie ul. Rabowickiej) w m. Jasin, która stanowi 
integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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(podpis Kierownika Jednostki)
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