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Numer pisma: BZP. 341-0014/012/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

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

Przetarg nieograniczony:
„Przebudowa istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego  na budynek 

mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 19 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:
dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła ocenić je w sposób następujący:

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 Zakład Budowlano – Produkcyjny „DACHBUD” z 
siedzibą w Plewiskach, ul. Słoneczna 36 oraz P.P.H.U. „MAREX” Zakład Ogólnobudowlany z 
siedzibą  w  Skórzewie,  ul.  Wiśniowa  45 -  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; 
Zamawiający w rozdziale 3 pkt   I.1 3-4)SIWZ wymagał od Wykonawców dołączenia do 
oferty:

 - Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień 
publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); oraz
 - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2);
Wykonawca  do swojej oferty nie dołączył wymienionych powyżej oświadczeń dla członka 
Konsorcjum – Firmy P.P.H.U. „MAREX” Zakład ogólnobudowlany.
Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem z  dnia  25  marca  2010  roku  do  uzupełnienia 
oświadczeń. Wykonawca przesłał faksem oświadczenia, jednak – oświadczenie o spełnianiu 
warunków zawartych w art. 22 ust.1 jest podpisane z datą 25 marca 2010, co oznacza, że 
treść oświadczenia jest złożona później niż termin otwarcia ofert, co jest w sprzeczności z 
art.  26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Złożone na wezwanie zamawiającego 
oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez  wykonawcę  warunków 
udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 
składania ofert.
Ponad to oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia zostało przesłane tylko w części (strona 1) i nie obejmuje części punktu 7) i 
punktów 8-9. 
Na podstawie art. 24 ust 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Odrzucić  ofertę  Wykonawcy  „CIEPŁOWNIK”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Plewiskach,  ul. 
Grunwaldzka 475 na podstawie art. 89 ust. 4. i art. 90 ust. 3 Zamawiający odrzuca ofertę, 
która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający pismem z dnia 25 marca 2010 roku wezwał Wykonawcę do wyjaśnienie 
treści oferty w zakresie czynników cenotwórczych. Wykonawca nie złożył żadnych 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 



3. Komisja postanowiła pozostałe oferty ocenić w sposób następujący:
Nr 

oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres oferenta
Cena ofertowa 

brutto 
Suma 

punktów

1

Konsorcjum Firm z Liderem:
Przedsiębiorstwo Begier Henryk Begier i Synowie 
Spółka Jawna
ul. Obornicka 8a
62-002 Suchy Las oraz 
Lepiko Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 19
60-185 Skórzewo

5.310.518,97 zł 85,82

3

Konsorcjum Firm z liderem:
MAXISTAR - JEDYNKA
Uścikówiec 4
64-600 Oborniki
i członkowie:
Jedynka Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 10
60-479 Poznań
PUHP Maxi – Star Konstruktor Tomasz Kaczmarek 
Uścikówiec 4
64-600 Oborniki

4.557.569,65 zł 100,00

4
„PEKABUD – MORASKO” Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 25
60-462 Poznań

5.576.396,28 zł 81,73

5
Firma Remontowo – Budowlana Piotr Szymański
ul. Brzozowa 9
61-429 Poznań

5.121.487,48 zł 88,99

7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe i 
Handlowe
„AGROBEX” Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 7
60-845 Poznań

5.377.315,48 zł 84,76

8

Gospodarstwo Pomocnicze 
Zakład Remontowo – Budowlany przy 
Areszcie Śledczym
ul. Młyńska 1
61-729 Poznań

4.766.847,53 zł 95,61

9
P.B. Jack – Bud Jacek Grabowski
os. B. Chrobrego paw. 110
60-681 Poznań

5.186.861,44 zł 87,87

Komisja wybrała ofertę nr 3 jako ważną – niepodlegającą odrzuceniu - i najkorzystniejsza z 
punktu  widzenia  kryterium oceny  ofert  określonego  w Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia – najniższej ceny (100  pkt). 

                                                          ...............................................
                                                                      (podpis Kierownika zamawiającego)


