BZP. 271-48/2011
Numer pisma: BZP. 271-0045/039/2011

Swarzędz, dnia 14 marca 2012r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania Przetarg nieograniczony:
„Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie przy ul. Szkolnej, gmina Swarzędz”
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 2)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: PPHU PROJNAD Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego
73, 98-200 Sieradz - 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. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty/oświadczenia.
Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: PPHU PROJNAD Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego
73, 98-200 Sieradz 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.

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: 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 się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty/oświadczenia.
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.

3.

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: SF PARTNERS K. Sobociński, P. Figaj Sp. j ., ul. Rynek 7H,
63-210 Żerków - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie uzupełnił prawidłowo
i w terminie do dnia 09 . 03 . 2012r. oświadczeń/dokumentów w złożonej ofercie
przetargowej w zakresie:
-opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie warunku, że Wykonawcy
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia: posiadają opłaconą polisę OC z tytułu prowadzenia działalności związanej
z przedmiotem zamówienia (w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ten
fakt) z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł.

Pierwotnie w złożonej ofercie przetargowej Wykonawca przedłożył jedynie samą,
nieopłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (brak dowodu opłacenia polisy
– I raty składki ubezpieczenia). Przesłane - pismem z dnia 9.03.2012r. - przez Wykonawcę
„uzupełnienia dokumentów i oświadczeń” (w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2012r. wezwania do „uzupełnień”) nie potwierdzają spełniania przedmiotowego warunku udziału
w postępowaniu.
Zgodnie 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" - 13 . 02 . 2012r. Wykonawca dokonał
opłacenia składki ubezpieczenia w wysokości 1263,00 zł dnia 09.03.2012r., co nie
potwierdza spełniania warunku na dzień składania ofert przetargowych. Płatność I raty
składki ubezpieczenia – zgodnie z zapisami treści Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej nr 406-12-430-05886826 - powinna zostać uregulowana do dnia 16.02.2012 roku.
Ponadto 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: SF PARTNERS K. Sobociński, P.
Figaj Sp. j ., ul. Rynek 7H, 63-210 Żerków - 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: SF PARTNERS K. Sobociński, P. Figaj Sp. j .,
ul. Rynek 7H, 63-210 Żerków 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.
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: 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 mowaw 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: 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.

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 2010r.
nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: P.B. Jack – Bud Jacek Grabowski, 60-681
Poznań, os. B. Chrobrego Pawilon 110 - 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.
Wykonawca
uzupełnił
wymagane
dokumenty/oświadczenia.
Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: P.B. Jack – Bud Jacek Grabowski, 60-681
Poznań, os. B. Chrobrego Pawilon 110 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.

6.

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: P.B. CALBUD Sp. z o.o., 71-602 Szczecin,
ul. Kapitańska 2 - 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: P.B. CALBUD Sp. z o.o., 71-602 Szczecin,
ul. Kapitańska 2 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 2010r.
nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański,
ul. Ostatnia 35, 60-102 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: Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański,
ul. Ostatnia 35, 60-102 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.

8.

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

9.

Złożone pozostałe oferty – po uzupełnieniu brakujących oświadczeń/dokumentów przez
Wykonawcę: PBP-H HENBUD Henryk Kaczor (na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych) - uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr
oferty
3

4

11

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe
BUDOPOL POZNAŃ Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.,
ul. Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wlkp.
WEGNER Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi
Budownictwa sp. j.
Rudki 10, 62-240 Trzemeszno

Cena ofertowa
brutto

Suma
punktów

7 988 850,00 zł

87,04 pkt

7 758 130,07 zł

89,63 pkt

7 300 000,00 zł

95,26 pkt

12

Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno - Handlowe
HENBUD Henryk Kaczor
ul. Wojtkowiaka 16, 62-270 Kłecko

6 953 688,63 zł

100,00 pkt

10. Oferta nr 12 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno - Handlowe HENBUD
Henryk Kaczor, ul. Wojtkowiaka 16, 62-270 Kłecko 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.
11. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia
w dniu 20 . 03 . 2012 roku.

