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Swarzędz, 19 sierpnia 2009r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania
na:

"Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kochanowskiego w Swarzędzu".
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania Komisja przetargowa
dokonała analizy złożonych ofert.
1) Wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę ALKOM Firma HandlowoUsługowa mag inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 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
spełnieniu 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 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 polegające na zakładaniu,
utrzymaniu i pielęgnacji zieleni w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów, każda z nich
o wartości nie mniejsza niż 150.000,00 zł brutto, potwierdzone referencjami. Referencje miały
potwierdzać wymagany zakres prac, ich wartość, termin i miejsce realizacji oraz że usługi te zostały
wykonane należycie.
Z załączonych do oferty referencji wystawionych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych z
Poznania z dnia 26.04.2007 r. oraz Zarząd Dróg Miejskich z Poznania z dnia 16.01.2009 r. nie
wynika , iż realizowana usługa polegała na zakładaniu, utrzymaniu i pielęgnacji zieleni w zakresie
sadzenia drzew oraz krzewów. Ponadto z treści referencji wystawionych przez Zarząd Dróg
Miejskich z Poznania z dnia 17.02.2009 r. wynika, że Wykonawca przeprowadził rekultywację zieleni
łącznie z pielęgnacją jednakże wartość tej umowy - 49.106,13 zł jest niższa od wymaganej kwoty
przez Zamawiającego - 150.000,00 zł. Pozostałe wykazane prace w tej referencji nie potwierdzają
wykonania usług polegające na zakładaniu, utrzymaniu i pielęgnacji zieleni w zakresie sadzenia i
pielęgnacji drzew oraz krzewów, ponadto wartości tych usług są niższe od wymaganej kwoty przez
Zamawiającego.
Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został wezwany w dniu
11 sierpnia do uzupełnień dokumentów w wyznaczonym terminie do 14 sierpnia 2009 roku.
Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym terminie.
Z treści uzupełnionych referencji wystawionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
12.01.2009 r. nie wynika, iż realizowana usługa polegała na zakładaniu, utrzymaniu i pielęgnacji
zieleni w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów. Referencja potwierdza jedynie
wykonanie usług polegające na utrzymaniu i konserwacji terenów zieleni gdzie zakres prac
obejmował: pielęgnacja drzew, krzewów, kwietników, pielęgnacja skupin, bieżące utrzymanie
trawników, utrzymanie elementów małej architektury, utrzymanie czystości oraz ciągłej szorstkości
dróg i chodników w okresie zimowym, które tożsame są z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni lecz nie
zawierają sadzenia drzew i krzewów.
Uzupełnione dokumenty nie potwierdzają wykonania usług w wymaganym zakresie przez co
Wykonawca nie spełnia warunku 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) Po wyjaśnieniu dot. rażąco niskiej ceny, złożonych ofert przez Wykonawców: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zieleń dawne MPZ Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 333A, 53-236
Wrocław oraz Zakład Usług Parkowo-Leśnych Gospodarstwo Pomocnicze przy Zarządzie Zieleni
Miejskiej, ul. Wiankowa 1, 61-049 Poznań, oferty Wykonawców uznaje za ważne i ocenia je w
sposób następujący:
Nr
oferty
1

2

3

4

5

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
P.P.H.U. "Zieleń dawne MPZ" Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 333a
53-236 Wrocław
Agro- Estetyka
Piotr Kowalczyk
ul. Żwirki i Wigury 16/2
62-200 Gniezno
Park-M Krzysztof Mróz
ul. Trakt Św. Kingi 9
33-340 stary Sacz
Zakład Kształtowania Zieleni "Gardens"
Grzegorz Sobolewski
ul. Południowa 73
62-005 Owińska, Promnice
Zakład Usług Parkowo-Leśnych
Gospodarstwo Pomocnicze
przy Zarządzie Zieleni Miejskiej
ul. Wiankowa 1
61-049 Poznań

Cena

Ilość punktów

77.739,78 zł

81,91 pkt.

163.198,37 zł

39,02 pkt.

139.415,62 zł

45,68 pkt.

110.498,88 zł

63.678,35 zł

57,63 pkt.

100,00 pkt.

3) Komisja proponuje wybór oferty nr 5 jako oferty ważnej i najkorzystniejszej z punktu widzenia
kryterium oceny ofert określonego w SIWZ - najniższej ceny. Oferta nr 5 uzyskała największą
liczbę punktów w kryterium oceny ofert a zatem została uznana za najkorzystniejszą dla
Zamawiającego.

