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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:
„Budowę ulicy Planetarnej w Zalasewie, gm. Swarzędz wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (etap I i II)”

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 4 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 Przedsiębiorstwo Produkcyjno  – Usługowe i 
Handlowe  „AGROBEX”  Sp.  Z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu,  przy  ul.  Kochanowskiego  7 
(Liderem)  i  Budownictwo  Drogowe  KRUG  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 
siedzibą w Swarzędzu, przy ul. Zamkowej 30 (Partner). 
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  1  pkt  4.1  b)  SIWZ  wymagał  od  Wykonawców  aby  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, posiadali  niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  roboty dotyczące między innymi 
budowy oświetlenia ulicznego każda o dł. linii elektroenergetycznej 500 mb wraz z 40 szt. 
słupów oświetleniowych.
Wykonawca  do swojej oferty dołączył  referencje wystawione przez firmę MT Hojgaard z 
Danii, których treść  zawiera sprzeczne informacje.
Zamawiający wezwał wykonawcę pismem z dnia 02 kwietnia 2010 roku do uzupełnienia 
referencji. Do siedziby Zamawiającego zostały złożone kserokopie referencji, które jednak 
nie noszą znamion dokumentu. Kserokopie nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do takiej czynności – osoby wskazane w ofercie.
Wykonawca podlega wykluczeniu również w oparciu o art.  24 ust. 2 pkt 2. Zamawiający 
wyklucza z  postępowania Wykonawców, którzy nie  zgodzili  się  na przedłużenie  terminu 
związania ofertą.
Wykonawca nie złożył w formie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
jak wymagał tego Zamawiający w piśmie z dnia 02 kwietnia 2010 roku.
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jako ofertę 
złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

2. Wykluczyć z postępowania o udzielenie  zamówienia Wykonawcę Zakład Drogowy Maciej 
Siedlecki z siedzibą w Luboniu, przy ul. Puszkina 21, na podstawie art.  24 ust. 2 pkt 2. 
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie 
terminu związania ofertą. Wykonawca pismem z dnia 07 kwietnia 2010 roku nie wyraził 
zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą.Na  podstawie  art.  89  ust.1  pkt  5) 
Zamawiający  odrzuca  ofertę  Wykonawcy,  jako  ofertę  złożoną  przez  Wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu.

3. Odrzucić ofertę Wykonawcy P.R.B.I. „PODHORECKI” Sp. Z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, przy 
ul. Mickiewicza 49, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej 



treść nie odpowiada treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art.  87ust.2  pkt  3.  Zamawiający  wymagał  dołączenia  do  oferty  uproszczonych 
kosztorysów ofertowych sporządzonych  na  podstawie  przedmiaru  robót   i   Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Wykonawca dołączył do swojej oferty kosztorysy, które 
jednak w swej treści zawierają wskazane poniżej błędy powodujące niezgodność oferty z 
treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca popełnił następujące błędy w kosztorysach ofertowych:
ETAP I:
roboty drogowe: 
–poz. 8 brak ujętej w podanym KNR ewentualnej opłaty za utylizację,
–poz. 9 brak podanej krotności ( w przedmiarze podano krotność 5),
–poz. 11 w przedmiarze robót zapisano kalkulację indywidualną natomiast w kosztorysie 
ofertowym podany jest podany KNR,
–poz. 40 brak podanego koloru krawężnika (w przedmiarze podano kolor czerwony znacznie 
odbiegający ceną od krawężnika szarego),
–poz. 89  w przedmiarze robót zapisano kalkulację indywidualną natomiast w kosztorysie 
ofertowym podano KNR.
–poz.  91  w  kosztorysie  ofertowym  jest  ujęta,  natomiast  w  kosztorysie  ofertowym  (w 
związku ze zmianami treści SIWZ) nie należało jej brać pod uwagę ani do wyceny ani do 
wykonania.
ETAP II:
roboty drogowe: 
-poz.  2  w przedmiarze  robót  zapisano kalkulację indywidualną natomiast  w kosztorysie 
ofertowym podany jest KNR,
–poz. 63 w przedmiarze robót zapisano kalkulację indywidualną natomiast w kosztorysie  

ofertowym podany jest KNR
–poz.  65  w  kosztorysie  ofertowym  jest  ujęta,  natomiast  w  kosztorysie  ofertowym  (w 
związku ze zmianami treści SIWZ) nie należało jej brać pod uwagę ani do wyceny ani do 
wykonania.

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

oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres oferenta Cena ofertowa brutto Suma 
punktów

1
„POL – DRÓG Piła” Spółka z o.o.

ul. Wawelska 106
64-920 Piła

5.847.512,23 zł 100,00

4

STRABAG Sp. o.o. Budownictwo Infrastruktury
Oddział Poznań

Grupa Poznań Powiat
ul. Hallera 6-8
60-951 Poznań

6.108.516,44 zł 95,73

Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  1 jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  -  i 
najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium oceny  ofert  określonego  w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny (100  pkt). 
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w przedmiotowym postępowaniu nie wcześniej niż 
20 kwietnia 2010 roku.

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


