
BZP. 341-33/09                                                                                Swarzędz, 23 czerwca 2009r.
Numer pisma: BZP. 341-0034/052/2009

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

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

Przetarg nieograniczony:
„Rekultywacja I kwatery składowania odpadów komunalnych na 

składowisku w Rabowicach, 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 następujących Wykonawców:
a) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Eko-Śląsk II Zofia Lamberska, ul. Ogrodowa 
6/14, 41-250 Czeladź,
b) Przedsiębiorstwo Oczyszczania Wód i Ziemi POWIZ SP. z o.o., ul. Fabryczna 10/13, 53-
609 Wrocław,
c) Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce,
d) Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce,
e) Budownictwo Drogowe KRUG, Tadeusz i Danuta Krug Sp. j.,  ul. Zamkowa 30,  62-020 
Swarzędz,
f) ORLE MONT-BUD Sp. z o.o., ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno,
g) PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań,
w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4,
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 – Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania ofertą 
oraz nie wnieśli wadium na przedłużony okres związania ofertą.

2. Ponadto  na  podstawie  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.)  wykluczyć 
z postępowania Wykonawcę PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 
61-021 Poznań - 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 (wykazać):

– 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  odpowiadające  swoim  rodzajem  przedmiotowi 
zamówienia – wykonanie robót ziemnych (np. mikroniwelacji terenu) o łącznej wartości 
robót  minimum 1000000,00 zł  brutto,  w tym co  najmniej  jedna  robota  ziemna o 
wartości minimum 500000,00 zł brutto, potwierdzone referencjami - dokumentami, że 
roboty  te  zostały  wykonane  należycie  (referencje  muszą  potwierdzać  wymagany 
zakres prac – wykonanie robót ziemnych, termin, wartość i miejsce realizacji), 

Złożone uzupełnienia - dokument/oświadczenie nadal - nie potwierdza wartości wykonanych 
robót ziemnych jako odrębnego elementu. Podane kwoty dotyczą wszystkich wykonanych 
robót łącznie.

3. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia 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.) Wykonawcę:  Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Jerzy Balcerowicz, 
Tomasz  Balcerowicz,  Hanna  Balcerowicz  s.c.,  ul.  Krakowska  3/5,  61-889  Poznań - 
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 (wykazać):

– 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  odpowiadające  swoim  rodzajem  przedmiotowi 
zamówienia – wykonanie robót ziemnych (np. mikroniwelacji terenu) o łącznej wartości 
robót  minimum 1000000,00 zł  brutto,  w tym co  najmniej  jedna  robota  ziemna o 
wartości minimum 500000,00 zł brutto, potwierdzone referencjami - dokumentami, że 
roboty  te  zostały  wykonane  należycie  (referencje  muszą  potwierdzać  wymagany 
zakres prac – wykonanie robót ziemnych, termin, wartość i miejsce realizacji), 

Wykonawca  przedłożył  w  „uzupełnieniach”  jedynie  jedną  prawidłową  referencję  z 
wymaganym  przedmiotowym  zakresem  i  wartością  robót.  Brak  drugiej  wymaganej 
referencji. Ponadto Wykonawca przedstawił – jak już zamawiający informował - w ofercie 
referencję  firmy  Hochttief  Polska  wystawioną  na  firmę  Trans  Tronic,  która  zgodnie  z 
formularzem ofertowym – strona 1 oferty przetargowej – jest jedynie podwykonawcą 
(złożona  oferta  zgodnie  z  zapisami  formularza  ofertowego  nie  jest  ofertą  składaną 
wspólnie).  Oferta  została  podpisana  jedynie  przez Pana Jerzego Balcerowicza.  Wszelkie 
dalsze  zmiany  treści  formularza  ofertowego  –  będącego  oświadczeniem  woli  są 
niedopuszczalne.  Zamawiający  nie  jest  uprawniony  do  subiektywnej  zmiany  formularza 
ofertowego - który jest ze względu na złożony podpis Jerzego Balcerowicza ważne i wyraża 
Jego  wolę.  Ponadto  Wykonawca  na  drugiej  stronie  formularza  ofertowego  powtórzył 
sformułowanie:  „pełnomocnictwo podwykonawcy”  -  co  z  kolei  nie  budzi  wątpliwości 
zamawiającego, co do osoby składającej oświadczenie woli i treści oferty.

4. Odrzucić  na podstawie  art.  89  ust.1  pkt  5  ustawy Prawo zamówień  publicznych oferty 
przetargowe Wykonawców:
a) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Eko-Śląsk II Zofia Lamberska, ul. Ogrodowa 
6/14, 41-250 Czeladź,
b) Przedsiębiorstwo Oczyszczania Wód i Ziemi POWIZ SP. z o.o., ul. Fabryczna 10/13, 53-
609 Wrocław,
c) Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce,
d) Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce,
e) Budownictwo Drogowe KRUG, Tadeusz i Danuta Krug Sp. j.,  ul. Zamkowa 30,  62-020 
Swarzędz,
f) ORLE MONT-BUD Sp. z o.o., ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno,
g) PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań,
h)  Zakład  Budownictwa  Wodno-Inżynieryjnego  Jerzy  Balcerowicz,  Tomasz  Balcerowicz, 
Hanna Balcerowicz s.c., ul. Krakowska 3/5, 61-889 Poznań
-  „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.

5. Złożone  pozostałe  oferty  –  po  uzupełnieniu  dokumentów/oświadczeń  uznać  za  ważne 
i ocenić  w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

2

Zakład Techniki Ochrony Środowiska 
FOLEKO Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 3 
58-100 Świdnica 

767924,12 zł 76,17 pkt



3
Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z.o.o.
ul. Czarny Dwór 8A
80-365 Gdańsk 

584966,01 zł 100,00 pkt

7

KRUSZER Sp. z o.o. i 
Kruszer Rozbiórki i Wyburzenia 
Agnieszka Majda
ul. Instalatorów 3B
02-237 Warszawa

1167533,61 zł 50,10 pkt

12

P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 49
62-025 Kostrzyn
Zakład PUH BUDOMELIOR
ul. Bogusławskiego 77
62-002 Suchy Las

603900,00 zł 96,86 pkt

6. Oferta nr 3 – Wykonawcy: Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z.o.o. 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.
(cena oferty przetargowej nr 3 mieści  się w kwocie jaką Zamawiający zamierza i może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego). 


