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

Przetarg nieograniczony:

Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie 
miasta i gminy Swarzędz, należących do Gminy Swarzędz w 2015 roku

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  
poz. 907 z późn. zm) Wykonawcę: Nowacka Anna Paulina Brikbau, ul. Śremska 27, 62-035  
Kórnik:  „Z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się również wykonawców, 
którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”. Na podstawie art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał Wykonawcę – pismem 
przesłanym dnia 4.11.2014r. - do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów 
(„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 roboty  
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert”      (30 . 10 . 2014r.)”)  .
Złożone  oświadczenia  nie  potwierdzają  spełniania  wymagań  określonych  przez 
zamawiającego  nie  później  niż  w  dniu,  w  którym  upłynął  termin  składania  ofert  – 
30.10.2014r.  Wykonawca  przedłożył  uzupełnione  oświadczenia  datowane  na  dzień 
6.11.2014r. - z treści złożonego oświadczenia  nie wynika, że potwierdzają one spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na termin składania ofert przetargowych.
Na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ofertę  wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Nowacka Anna Paulina Brikbau, ul. Śremska 27,  
62-035 Kórnik 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. Złożone pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Suma 
punktów

1
Zakład Usługowo – Handlowy BUD-HANEX 
Sobierajska-Nowacka Hanka Maria
ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik

538 494,00 zł 100,00 pkt

3
Firma Budowlano-Remontowo–Drogowa 
Dariusz Białobrzycki
Os. K. Wielkiego  14A/1, 62-200 Gniezno

604 025,00 zł 89,15 pkt



4. Oferta nr 1 Wykonawcy: Zakład Usługowo – Handlowy BUD-HANEX  Sobierajska-Nowacka 
Hanka Maria,  ul.  Wojska Polskiego 18,  62-035 Kórnik 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  26 . 11 . 2014 roku.


