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

Przetarg nieograniczony:
„Opracowanie dokumentacji na budowę układu komunikacyjnego łączącego 

dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania 
drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną w Swarzędzu ”

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 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 2010r. nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) Wykonawcę: PROFIL BIS Sp. z o.o.,  ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra - 
zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  nie  wykazali  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie uzupełnił  prawidłowo w terminie  do dnia 3 . 08 . 2011r.  wymaganych 
oświadczeń/dokumentów w złożonej ofercie przetargowej:
Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych   lub   ciągłych   również 
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i  doświadczenia  (zgodnie  z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 i  Rozdziałem nr  1 pkt  4.1 SIWZ)  w 
okresie ostatnich trzech lat  przed  upływem terminu składania  ofert  albo  wniosków  o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy  —  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i 
odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te usługi  zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie (należy przedłożyć referencje lub inny dokument 
potwierdzający spełnianie warunków) w zakresie warunku wykonania w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej:

– jednej usługi  odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
dotyczącej: budowy ulicy w terenie zabudowanym klasy min. L (lokalna) o 
długości co najmniej 1,0 km  (zakres projektu: budowa jezdni, chodników, 
zjazdów,  ścieżek  rowerowych  i  miejsc  postojowych  (parkingu) wraz  z 
budową kanalizacji  deszczowej  (odwodnieniem) oraz budową oświetlenia 
ulicznego),

potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wykonawca wykazał jedynie, że wykonał opracowanie parkingu „Smakosz” – jednakże nie  
określił/wykazał zaprojektowania tego miejsca postojowego w ciągu ulicy klasy L (lokalna) 
w terenie zabudowanym.

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: PROFIL BIS Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23, 65-463 
Zielona Góra 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. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień 
publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Złożone pozostałe oferty –  po uzupełnieniu brakujących oświadczeń i  dokumentów  (na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz wyjaśnieniu kwestii 
rażąco  niskiej  ceny  w  ofercie  przetargowej  Wykonawcy:  Glob  -  Projekt  Biuro  Usług 
Projektowych  Adam  Sołecki  (na  podstawie  art.  90  ust.  1 ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych) - 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:

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej 
Zygmunt Sp. j.

i

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o.

ul. Płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków

488 531,40 zł 30,29 pkt

3

Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o.

ul. Święty Marcin 43, 61-806 Poznań 297 660,00 zł 49,72 pkt

4

EURO-ALIANS 

Pracowania Projektowa Sp. z o.o.

ul. Marusarzówny 2 paw. 22, 80-288 Gdańsk 

260 000,00 zł 56,92 pkt

5

GLOB-PROJEKT Biuro Usług Projektowych 

Adam Sołecki

ul. Kaczeńcowa 6, 60-175 Poznań

148 000,00 zł 100,00 pkt

6

Konsorcjum firm: MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. 
z o.o. (Lider)

ul. Graniczna 27, Dąbrowa, 62-069 Palędzie 

i

Pracownia Projektowa MOST s.c. Włodarczyk Marta (Partner)

Wargowo 88, 64-605 Wargowo

Pracownia Projektowa MOST Tomasz Świderski (Partner)

Wargowo 88, 64-605 Wargowo

196 800,00 zł 75,20 pkt

7

FOJUD S.A.

ul. J. Zeylanda 1/8, 60-808 Poznań  199 875,00 zł 74,05 pkt

8

DAP-MED-PROJECT Dominika Sylwia Pulikowska

ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań 738 000,00 zł 20,05 pkt

4. Oferta  nr 5 –  Wykonawcy: Glob-  Projekt  Biuro  Usług  Projektowych  Adam  Sołecki, 
ul.  Kaczeńcowa  6,  60-175  Poznań 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. 

5. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu 11 . 08 . 2011 roku.


