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Numer pisma: BZP. 341-0015/016/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

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

Przetarg nieograniczony:

„Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach, gm. 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 w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę: Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk, Kokoszki 25, 
62-330 Nekla - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy  nie wykazali 
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunku  dysponują  odpowiednim  potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie:

• co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje eksploatacyjne do 1kV.
Wykonawca w wykazie: Potencjał kadrowy Wykonawcy – Wykaz osób które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zarówno w ofercie, jak i  w przesłanych w 
terminie „uzupełnianiach” przedstawił Pana Mroczka Przemysława Pawła, jako osobę 
posiadającą  jedynie  uprawnienia  WKP/0144/OWOE/08  do  kierowania  robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  –  brak  wymaganych  uprawnień 
kwalifikacyjnych eksploatacyjnych do 1 kV.

Wykonawca – w przesłanym piśmie - uzupełnił jedynie wymagane referencje.
2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk, 

Kokoszki 25, 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.

3. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z  późn.  zm.)  Wykonawcę: Global  &  Perfekt  Roman  Nowak,  ul.  Ogrodowa  10,  62-021 
Paczkowo -  zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli 
wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili  się na przedłużenie okresu 
związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

4. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Global & Perfekt Roman Nowak, ul. Ogrodowa 10, 
62-021 Paczkowo, 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 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z  późn.  zm.)  Wykonawcę: Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  HYDROGAZ  Zbigniew  Kluj, 
ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, 
którzy  „nie  wnieśli  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  na  przedłużony  okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu 
związania ofertą. 

6. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  HYDROGAZ 
Zbigniew Kluj, ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań 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. Złożone pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

3

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

815645,79 zł 88,83 pkt

4

Zakład Zieleniarsko Drogowy ABRAMOWSKI 
Robert Abramowski
ul. Pawia 7
62-020 Swarzędz

724558,00 zł 100,00 pkt

5

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych 
DROGMEL Jerzy Cegłowski
Borowo Młyn 
ul. Starych Wierzb 17
62-010 Pobiedziska

916085,45 zł 79,09 pkt

8. Oferta nr 4 – Wykonawcy: Zakład Zieleniarsko Drogowy ABRAMOWSKI Robert Abramowski, 
ul. Pawia 7, 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. 

9. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu 19 . 04 . 2010 roku.


