
BZP. 341-39/2010                                                                    Swarzędz, dnia 15 lipca 2010r.
Numer pisma: BZP. 341-0039/021/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:
„Budowa nawierzchni ulic i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim w Zalasewie”

Na  podstawie  art.  92  ustawy  z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), 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 
Prawo zamówień publicznych Wykonawcę: Konsorcjum Firm – Lidera: Jedynka Budownictwo 
Sp.  z  o.o.  z  Poznania  oraz  Członka  Konsorcjum:  MAXI-STAR  Sp.  z  o.o.  z  Obornik  - 
zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  nie  wykazali  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający  w  rozdziale  1  pkt  4.1  b)  SIWZ  wymagał  od  Wykonawców  aby  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu posiadali:
1) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
• 2 roboty budowlane dotyczące budowy lub remontu nawierzchni z betonowej  kostki 

brukowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 9000m2, potwierdzone dokumentami, 
że  roboty  te  zostały wykonane zgodnie  z  zasadami sztuki  budowlanej  i  prawidłowo 
ukończone, (dokumenty muszą potwierdzać zakres prac, powierzchnię, termin i miejsce 
realizacji);

• 2 roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji  deszczowej o łącznej długości  nie 
mniejszej  niż 1000 mb, potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane 
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo ukończone,  (dokumenty  muszą 
potwierdzać zakres prac, długość kanalizacji deszczowej, termin i miejsce realizacji);

Wykonawca w załączniku nr 3 - Wykaz wykonywanych w ciągu pięciu lat zamówień wykazał 
realizację 5 robót budowlanych a na potwierdzenie ich wykonania do oferty załączył 

3 dokumenty.
Z treści załączonych dokumentów wynika że, zostały wystawione dla podmiotu trzeciego, 

który nie został wskazany przez Wykonawcę jako podwykonawca ani jako członek konsorcjum.
2)  dysponowali  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia:
• dysponują co najmniej 6 osobami z uprawnieniami do obsługi maszyn budowlanych w 

tym:
- 2 osobami z uprawnieniami na koparko – ładowarkę,
- 2 osobami z uprawnieniami na samochód ciężarowy,
- 2 osobami z uprawnieniami na zagęszczarkę,

Wykonawca w załączniku nr  4  –  Wykaz osób,  które  będą  uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia  nie  wykazał  co  najmniej  6  osób  z  uprawnieniami  do  obsługi  maszyn 
budowlanych w wymaganym zakresie.
Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem  z  dnia  6  lipca  2010  roku  do  uzupełnienia 
dokumentów.
Wykonawca  w  wyznaczonym  terminie  przesłał  faksem  dokument.  Jednak  treść 
uzupełnionych  dokumentów  nie  potwierdza  wykonania  2  robót  dotyczące  budowy  lub 
remontu nawierzchni z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 
9000m2 - Wykonawca wykazał jedynie realizację 2 robót w wymaganym zakresie o łącznej 
powierzchni  448m2,  z  treści  pozostałych  dokumentów  nie  wynika  powierzchnia 
realizowanych robót. Wykonawca nie wykazał również realizacji 2 robót dotyczące budowy 
kanalizacji deszczowej o łącznej długości nie mniejszej niż 1000 mb przez co Wykonawca 
nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy:  Konsorcjum Firm – Lidera: Jedynka Budownictwo 
Sp.  z  o.o.  z  Poznania  oraz  Członka  Konsorcjum:  MAXI-STAR  Sp.  z  o.o.  z  Obornik  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. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów, pozostałe złożone oferty uznać za ważne i ocenić 
w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena 
ofertowa 
brutto 

Suma 
punktów

1

Konsorcjum Firm – Lider:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe 
STAWOJ Sp. z o.o.
Cielimowo, ul. Leśna 1
62-220 Niechanowo
Członek Konsorcjum:

2 316 170,29 zł 91,59 pkt

3

Zakład Drogowy 
Maciej Siedlecki 
ul. Puszkina 21
62-030 Luboń

2 841 185,20 zł 74,66 pkt

4
Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp. k.
ul. Świerkowa 48
62-020 Swarzędz

2 121 339,73 zł 100,00 pkt

5

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

2 238 700,00 zł 94,76 pkt

6
P.R.B.I Podhorecki Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 49
62-025 Kostrzyn

2 501 000,00 zł  84,82 pkt

7

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

2 357 198,89 zł 89,99 pkt

8

Konsorcjum Firm – Lider:
Global&Perfekt Roman Nowak
ul. Ogrodowa 10
62-021 Paczkowo
Członek Konsorcjum:
Contex Sp. z o.o.
ul. Romana Maya  1
62-030 Luboń

2 748 375,61 zł 77,19 pkt

9

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROGAZ
Zbigniew Kluj
ul. Rosnowska 22
60-101 Poznań

2 564 000,00 zł  82,74 pkt

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

5. Celem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
winien  zgłosić się w dniu 21.07.2010 roku do siedziby Zamawiającego.

                                                    


