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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
- Wykonawcach którzy zostali wykluczeni  z postępowania -

- i ofertach które zostały odrzucone -

Przetarg nieograniczony:

    Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie przy ul. Szkolnej, 
gmina Swarzędz.

Na podstawie art. 92 i  93 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 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010r. nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: Lepiko Sp. z o.o., ul. Skórzewska 19, 60-185 Skórzewo 
-  zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli  wadium do 
upływu terminu składania  ofert,  na przedłużony okres  związania  ofertą  lub w terminie, 
o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

2. Odrzucić  ofertę przetargową Wykonawcy: Lepiko Sp. z o.o.,  ul.  Skórzewska 19,  60-185 
Skórzewo  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. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010r. nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: PPUH Agrobex Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 
Poznań - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium 
do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, 
o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 
Wykonawca przedłożył jedynie pismo o przedłużeniu terminu związania ofertą przez osobę, 
która samodzielnie i na podstawie przedłożonych zamawiającemu dokumentów/oświadczeń 
nie jest upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy – pismo podpisane 
jest jedynie przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kruszonę (przy czym oferta została 
złożona prawidłowo przez dwóch członków zarządu działających łącznie). Zamawiający na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wezwał Wykonawcy do 
uzupełnienia  brakującego  pełnomocnictwa,  ze  względu  na  posiadane  środki  na 
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości jednie 6 800 000,00 zł brutto - 
istnieje  konieczność  unieważnienia  przedmiotowego  postępowania  przetargowego  na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (zamawiający może 
przeznaczyć  na  sfinansowanie  przedmiotowego  zamówienia  jedynie  kwotę  w  wysokości 
6 800 000,00 zł brutto).



4. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: PPUH Agrobex Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 
60-845 Poznań 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.

5. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010r. nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: Remaxbud Sp. z o.o., ul. Jagodowa 77, 62-002 Suchy 
Las - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium do 
upływu terminu składania  ofert,  na przedłużony okres  związania  ofertą  lub w terminie, 
o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

6. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Remaxbud Sp. z o.o., ul. Jagodowa 77, 62-002 
Suchy  Las  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.

7. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010r. nr 113, 
poz.  759  z  późn.  zm.)  Wykonawcę:  WEGNER  Przedsiębiorstwo  Kompleksowej  Obsługi 
Budownictwa sp. j., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno  - zamawiający wyklucza z postępowania 
Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  na 
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo 
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

8. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: WEGNER Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi 
Budownictwa sp. j., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno 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.

9. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010r. nr 113, 
poz.  759  z  późn.  zm.)  Wykonawcę:  METROLOG Sp.  z  o.o.,  ul.  Kościuszki  97,  64-700 
Czarnków   -  zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli 
wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili  się na przedłużenie okresu 
związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

10. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 
Czarnków  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.

11. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010r. nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę:  P.W. Bolesław Spochacz, Ruszkowo 7, 63-000 Środa 
Wlkp.   - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium 
do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, 
o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

12. Odrzucić  ofertę przetargową Wykonawcy: P.W. Bolesław Spochacz,  Ruszkowo 7,  63-000 
Środa Wlkp.  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.

13. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010r. nr 113, 



poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: PBP-H Henbud Henryk Kaczor, ul. Wojtkowiaka 16, 62-
270 Kłecko   -  zamawiający wyklucza z  postępowania  Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli 
wadium do  upływu terminu składania  ofert,  na przedłużony  okres  związania  ofertą  lub 
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 
związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

14. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy:  PBP-H Henbud Henryk Kaczor, ul. Wojtkowiaka 
16, 62-270 Kłecko 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.

15. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010r. nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: PB-H Stanisław Hadrzyński, ul. Twardowska 2, 63-220 
Kotlin - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium do 
upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa w art.  46 ust.  3,  albo  nie  zgodzili  się  na przedłużenie okresu związania 
ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

16. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy:  PB-H Stanisław Hadrzyński, ul. Twardowska 2, 
63-220 Kotlin 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.

17. Złożoną ofertę uznać za najkorzystniejszą i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

5

Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa – Popławski
Eleonora Popławska
ul. Rodawska 32A
61-312 Poznań

8 707 343,80 zł 100,00 pkt

18. Proponuje  unieważnić  postępowanie  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4)  ustawy Prawo 
zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę,  którą  zamawiający  może  przeznaczyć  na  sfinansowanie  przedmiotowego 
zamówienia  w wysokości  6  800 000,00 zł  brutto (zamawiający nie może zwiększyć  tej 
kwoty).


