
Numer pisma: BZP. 271-043/006/2011    Swarzędz, dnia 2 marca 2012r.

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

Przetarg nieograniczony:

 „Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim w Zalasewie, gm. 

Swarzędz – II etap”

Na podstawie  art.  92  ustawy z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień   publicznych, 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania.
Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła: 

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 2010r. nr 113, poz.  
759 z późn. zm.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo  Gramowscy  ATA – TECHNIKA Sp. Jawna, 
Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń - 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  wniósł  wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. 

Odrzucić  ofertę przetargową Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gramowscy ATA – TECHNIKA 
Sp. Jawna, Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń 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.

Ponadto na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie 
wzywał  Wykonawcy do  uzupełnień,  bo  pomimo  ich  złożenia  oferta  Wykonawcy podlega 
odrzuceniu. 

2. 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 2010r. nr 113, poz.  
759 z późn. zm.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT – BUD Jacek Ratajczak, 
ul.  Kasztanowa  7,  62-004  Czerwonak  -  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 się na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  RAT  –  BUD 
Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 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 2010r. nr 113, poz.  
759 z późn. zm.) Wykonawcę: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp. k., ul. Świerkowa 
48, 62-020 Rabowice - 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 wniósł wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 



Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp. k., ul. 
Świerkowa 48, 62-020 Rabowice 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.

Ponadto na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie 
wezwał  Wykonawcy do  uzupełnień,  bo  pomimo  ich  złożenia  oferta  Wykonawcy podlega 
odrzuceniu.

4. 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 2010r. nr 113, poz.  
759 z późn. zm.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROGAZ Zbigniew Kluj, 
ul. Rosnowska 22, 60-101 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 się na przedłużenie okresu 
związania ofertą. 

Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  HYDROGAZ 
Zbigniew Kluj, ul. Rosnowska 22, 60-101 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. Pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

3

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

900 360,00 zł 100,00 pkt

4

FUR-BUD
Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-Misiak
ul. Górki 5B
63-210 Żerków

957 123,20 zł 94,07 pkt

6. Komisja  dokonuje  wyboru  oferty  nr  3  jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  -  i 
najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium  oceny  ofert  określonego  w  Specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  –  najniższej  ceny  (cena  oferty  przetargowej  nr  3  po 
dochwaleniu  środków  mieści  się  w  kwocie  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia publicznego). 

7. Celem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
winien  zgłosić się w dniu 9 marca 2012 roku do siedziby Zamawiającego.

                                                  


