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Numer pisma: BZP. 341-0026/007/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

– informacja o wynikach postępowania -
Przetarg nieograniczony:

„Budowa oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: Rabowice 
ul. Bliska i Leśnej Polanki, Uzarzewo ul. Kalinowa, Kasztanowa”. 

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  wykonawcę:  Instalatorstwo,  Pomiary  Elektryczne  ELMIAR Franciszek 
Nowicki z siedzibą w Ślesinie Półwiosek Nowy 4, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych - „Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza sie Wykonawców, którzy nie wykazali  spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu”. 
Zamawiający  w  rozdziale  3  pkt II  4)  i  5)  SIWZ  wymagał  od  Wykonawców 
dołączenia do oferty:
- Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek 
posiadania takich uprawnień (zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 6); 
-  Wykazu  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych 
wykonawcy usług  lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM 
NR 7) w zakresie żurawi samochodowych - 3 szt.; 
-  Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do 
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał 
narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 
8).
Wykonawca  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  do  swojej  oferty  załączył 
podpisane  Oświadczenie  Wykonawcy,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w 
wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 
6).  Jednakże w miejscu gdzie należy wpisać nazwę firmy, Wykonawca wpisał "NIE 
DOTYCZY"  a  w oświadczeniu,  o  którym mowa w rozdziale  3  pkt  II  5)  SIWZ, 
Wykonawca nie wykazał dysponowania żurawiami samochodowymi w ilości 3 szt. 
Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem  z  dnia  11  maja  2010  roku  do 
uzupełnienia oświadczeń i dokumentów. 
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, 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  4  dokumenty,  z 
oświadczeniem  w  sprawie,  które  to  oświadczenie  potwierdza  brak  złożenia 
stosownych  dokumentów  w  wyznaczonym  terminie,  oraz  definiuje  przyczyny 
zaistniałej sytuacji po stronie Wykonawcy.

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Instalatorstwo,  Pomiary  Elektryczne 
ELMIAR Franciszek Nowicki z siedzibą w Ślesinie Półwiosek Nowy 4, 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".

3. Po uzupełnieniu dokumentów, pozostałe złożone oferty uznać za ważne i ocenić w 
sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena 
ofertow
a brutto 

Suma 
punktów

2 Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Usługowe ELKAZ
ul. Glinki 7
63-200 Jarocin 208 620,00 zł

86,74 pkt

3

Konsorcjum Firm - Lider:
SEM Zakład Elektrotechniczny
Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. J.
ul. Podgórna  6
62-051 Łęczyca
Członek Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR
ul. Podgórna 6
62-051 Wiry - Łęczyca

194 712,00 zł 92,94 pkt

4 Elmont - Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn

255 291,94 zł 70,89 pkt

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe RAGAMA Leszek Przybyłek
ul. Chabrowa 18
64-610 Rogoźno

180 964,39 zł 100,00 pkt

4. Komisja proponuje wybór oferty nr 5  jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - 
i  najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium  oceny  ofert  określonego  w 
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  –  najniższej  ceny  (cena  oferty 
przetargowej nr 5 mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia publicznego). 

5. Celem  podpisania  umowy  Wykonawca,  którego  oferta  została  uznana  za 
najkorzystniejszą  winien  jest  zgłosić  się  w  dniu  27.05.2010  roku  do  siedziby 
Zamawiającego. 


