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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

„Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, 
Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu”. 

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 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: Konsorcjum firm P.R.B.I PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 
49, 62-025 Kostrzyn, Zakład Drogowo-Budowlany  Władysław Kaszkowiak, ul. Poznańska 
86, 60-185 Skórzewo - 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 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
–  każda  robota  polegająca  na  budowie  nawierzchni  jezdni,  chodników i  wjazdów z 
betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m2 
(każda),  potwierdzone referencjami  -  dokumentami,  że  roboty te zostały  wykonane 
należycie  (referencje  muszą  potwierdzać  wymagany    zakres  prac   –  budowa 
nawierzchni  jezdni,  chodników  i  wjazdów  z  betonowej  kostki  brukowej  wraz  z 
odwodnieniem  o  powierzchni  co  najmniej  7000  m2  każda,  termin  i  miejsce 
realizacji),

Wykonawca  nie  przedłożył  na  stronie  37  oferty  oraz  w  przesłanych  „uzupełnieniach” 
referencji  dotyczących  budowy  nawierzchni  wjazdów  z  betonowej  kostki  brukowej. 
Wykonawca przedłożył  w ofercie  jedynie  dwie  prawidłowe referencje  dotyczące  budowy 
nawierzchni  jezdni,  chodników  i  wjazdów  z  betonowej  kostki  brukowej  wraz 
z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m2 każda . 

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Konsorcjum firm P.R.B.I PODHORECKI Sp. z o.o., 
ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, Zakład Drogowo-Budowlany  Władysław Kaszkowiak, 
ul.  Poznańska  86,  60-185  Skórzewo 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. 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 Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-031 Luboń 
- 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  ostatnich  5  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy w tym 
okresie co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
–  każda  robota  polegająca  na  budowie  nawierzchni  jezdni,  chodników i  wjazdów z 
betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m2 
(każda),  potwierdzone referencjami  -  dokumentami,  że  roboty te zostały  wykonane 
należycie  (referencje  muszą  potwierdzać  wymagany    zakres  prac   –  budowa 
nawierzchni  jezdni,  chodników  i  wjazdów  z  betonowej  kostki  brukowej  wraz  z 
odwodnieniem  o  powierzchni  co  najmniej  7000  m2  każda,  termin  i  miejsce 
realizacji),

Referencje z Przedsiębiorstwa Inżynieryjno Budowlanego Meliopoz nie zawierają budowy 
wjazdów z betonowej kostki brukowej. Ponadto w referencjach brak prac polegających na 
wykonaniu odwodnienia.
Referencje z Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne – bez uwag.
Referencje  z  Urzędu  Gminy  Kunice  nie  zawierają  wykonania  nawierzchni  chodników  i 
wjazdów z betonowej kostki brukowej.
Referencje  z  Spółdzielni  Mieszkaniowej  im.  23  Lutego  w  Koziegłowach  nie  zawierają 
wykonania nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej.
Wykonawca uzupełnił w wystarczającym zakresie jedynie jedną referencję z Urzędu Miasta i 
Gminy  Swarzędz  potwierdzającą  wykonanie  nawierzchni  jezdni,  chodników  i  wjazdów  z 
betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m2. Brak 
trzeciej wymaganej referencji w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów 
z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m2.
Ponadto  Wykonawca: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki,  ul. Puszkina 21, 62-031 Luboń w 
oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu - 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 – Wykonawca nie wyraził  zgody na przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie 
wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 
62-031 Luboń 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.

5. 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: Przedsiębiorstwo  Drogowo  –  Budowlane  Leszek  Stachowiak, 
Starczanowo  45,  62-330  Nekla -  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 następujących warunków:
• 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 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
–  każda  robota  polegająca  na  budowie  nawierzchni  jezdni,  chodników i  wjazdów z 
betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 7000 m2 
(każda),  potwierdzone referencjami  -  dokumentami,  że  roboty te zostały  wykonane 
należycie  (referencje  muszą  potwierdzać  wymagany  zakres  prac  –  budowa 
nawierzchni  jezdni,  chodników  i  wjazdów  z  betonowej  kostki  brukowej  wraz  z 
odwodnieniem  o  powierzchni  co  najmniej  7000  m2  każda,  termin  i  miejsce 
realizacji),



Wykonawca  nie  przedłożył  -  na  stronie  8  oferty  -  referencji  dotyczących  budowy 
nawierzchni chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej. 
Wykonawca  nie  przedłożył  -  na  stronie  9  oferty  -  referencji  dotyczących  budowy 
nawierzchni  chodników i  wjazdów z betonowej  kostki  brukowej.  Ponadto  przedstawione 
referencje wystawione są z datą 20.11.2007 r. co jest sprzeczne z załącznikiem nr 3 – 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień (data zakończenia 02.10.2008r.).
W referencjach wystawionych przez firmę Transkop Sp.j. K. Malinger & J. Szczepański brak 
podanej  wymaganej  powierzchni  wykonanych  robót,  jezdni,  chodników  i  wjazdów  z 
betonowej kostki brukowej. 
• wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które 

będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności   (zgodnie  z 
ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1) w zakresie dysponowania osobami 
z  uprawnieniami  do  obsługi  maszyn  budowlanych  (załączyć  kopie  stosownych 
uprawnień) w tym: 2 osobami z uprawnieniami na zagęszczarkę.

Wykonawca  przedstawił  w  ofercie  jedynie  jedną  osobę  Pana  Macieja  Kałużnego 
z uprawnieniami na zagęszczarkę. Pan Bruch Jacek zgodnie z przedłożonym dokumentem 
(uprawnienia z strony 23 oferty) dysponuje jedynie uprawnieniami na „zgarniarki”. 
Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów i oświadczeń. 
W związku z powyższym na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych 
zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 
z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, 
nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Po upływie wymaganego 
terminu Wykonawca przesłał dwa dokumenty wraz z oświadczeniem w sprawie, które to 
oświadczenie potwierdza brak złożenia stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie, 
oraz definiuje przyczyny zaistniałej  sytuacji  po stronie Wykonawcy (Wykonawca przesłał 
w terminie późniejszym jedynie jedną referencję i uprawnienia).
Ponadto   Wykonawca w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  4  podlega  wykluczeniu  z  udziału 
w postępowaniu - 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  –  Wykonawca  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie 
okresu związania ofertą oraz nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Leszek 
Stachowiak, Starczanowo 45, 62-330 Nekla 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.

7. Złożoną  pozostałą  ofertę  –  po  uzupełnieniu  dokumentów/oświadczeń -  uznać  za ważną 
i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto 

Suma punktów

1

Budownictwo Drogowe KRUG 
Tadeusz i Danuta Krug Sp. j.
ul. Zamkowa 30
62-020 Swarzędz

1 299 836,41 zł 100,00

8. Oferta nr 1  – Wykonawcy:  Budownictwo Drogowe KRUG  Tadeusz i  Danuta Krug Sp.  j., 
ul.  Zamkowa  30,  62-020  Swarzędz 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. 


