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Numer pisma: BZP. 271-0015/012/2013

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

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa ul.  Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z 
przebudową skrzyżowania w ulicach Średzkiej, Polnej, Rabowickiej 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 Wykonawców :

a) „POL – DRÓG PIŁA” Spółka z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła
b) Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 223, poz. 113 poz. 759 ze późn. zm i Dz.U. Z 2012 r poz. 
1271 ).
Zamawiający   wyklucza  z  postępowania  wykonawców,  którzy  nie  zgodzili  się  na 
przedłużenie okresu związania ofertą.
Zamawiający pismem z dnia 05 lipca 2013 r zwrócił się Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie okresu związania ofertą o 30 dni.
Wyżej wymienieni Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.
Oferty powyżej wskazanych Wykonawców zostają odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 
5) Ustawy Pzp.
Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z 
udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

2. Pozostałe  oferty,  po poprawieniu omyłek (na podstawie  art.  87 ust 2 pkt  3),  uznać za 
ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Suma 
punktów

2
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

5.087.266,63 zł  98,06 pkt

4
BUDOWNICTWO DROGOWE KRUG Sp. z o.o. sp.k.
ul. Świerkowa 48
62-020 Rabowice

4.988.745,79 zł 100,00 pkt

3. Komisja proponuje wybór oferty nr 4 - Wykonawcy:BUDOWNICTWO DROGOWE KRUG 
Sp. z o.o. sp.k., jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - i najkorzystniejszej z punktu 
widzenia kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
– najniższej ceny (100  pkt). 
4. Zamawiający zamierza podpisać umowę w przedmiotowym postępowaniu w dniu 
17 lipca 2013 roku 

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


