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

Przetarg nieograniczony:
„Budowa Rurociągu tłocznego w miejscowości Jasin i Gortatowo.”

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. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50,
Sicienko na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) - zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz z  w związku z art. 90 ust. 3
- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z  dostarczonymi dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w terminie złożył wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny. Z treści złożonych
dokumentów  jednoznacznie  wynika,  że  Wykonawca  nie  uwzględnił  wszystkich  kosztów
związanych  z  realizacją  zamówienia  dotyczących  branży  drogowej  –  odtworzenie
nawierzchni.
W związku z tym, zamawiający uznaje, że oferta złożona przez ww. Wykonawcy zawiera
rażąco niską cenę. 
Ponadto Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca przy spełnianiu warunku w wymaganym zakresie, wykazał referencje innego
podmioty  i  do  oferty  załączył  kopię  zobowiązania  innego  podmiotu,  z  treści  którego
jednoznacznie  nie  wynika,  że  zaangażuje  ten  podmiot  bezpośrednio  w  realizację
zamówienia.
Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  do  uzupełnień  ww.  zakresie.  Wykonawca  w  terminie
uzupełnił  oryginał  zobowiązania  podmiotu innego,   który udostępnił  Wykonawcy zasoby
wiedzy  i  doświadczenia,  jednakże  z  treści  dokumentu  jednoznacznie  nie  wynika,  że
zaangażuje ten podmiot bezpośrednio w realizację zamówienia.
W związku z tym, zamawiający uznaje, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku
udziału w postępowaniu.

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  INTER-
TECH Sp.  z  o.o.  z  Komornik na  podstawie  89  ust.  1  pkt  4   ustawy Prawo zamówień
publicznych - zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia oraz z  w związku z art. 90 ust. 3  - Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w terminie złożył wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, jednakże z treści
złożonego dokumentu wynika, że błędnie zostały podane wartości sumaryczne. 
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
Wykonawca odmówił złożenia wyjaśnień. 
W związku z tym, zamawiający uznaje, że Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących
rażąco niskiej ceny. 

3. Pozostałe  złożone  oferty  – po  złożeniu  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  (na
podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez Wykonawców: MAZUR
Specjalistyczne  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  z  Goleniowa,  Wuprinż  S.A.  z
Poznania, Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych Pol-Gar z Wągrowca, Budownictwo
Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp. k. ze Swarzędza oraz po złożeniu uzupełnieniu (na podstawie
art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych)  i  złożeniu  wyjaśnień  dotyczących
rażąco niskiej ceny (na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez
Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo  Hydro-Gaz  Swarzędz  Henryk  Wojkiewicz  ze  Swarzędza  -
uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:



Nr
ofe
rty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa
brutto 
(ryczałt

miesięczny)

Okres
gwarancji

Suma
punktów

2

Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych Henryk Mazur
ul. Prosna 26
72-100 Goleniów, Łozienica

910200,00 zł
ilość punktów:

80,51 pkt

60 miesięcy
ilość punktów:

10 pkt
90,51 pkt

3
WUPRINŻ Spółka Akcyjna
ul. Straży Ludowej 35
60-465 Poznań

854697,49 zł
ilość punktów:

85,74 pkt

60 miesięcy
ilość punktów:

10 pkt
95,74 pkt

4

Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych 
Pol-Gar 
Polus i Garnetz Spółka Jawna
ul. Gnieźnieńska 51
62-100 Wągrowiec

845000,00 zł
ilość punktów:

86,73 pkt

60 miesięcy
ilość punktów:

10 pkt 96,73 pkt

5
P.P.H.U. SILVER 
Jarosław Chmielewski
ul. Lidzbarska 11
60-461 Poznań

890737,97 zł
ilość punktów:

82,27 pkt

60 miesięcy
ilość punktów:

10 pkt
92,27 pkt

6
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„PE-GAZ 90”
ul. Niezłomnych 1
88-300 Mogilno

1578842,32 zł
ilość punktów:

46,42 pkt

60 miesięcy
ilość punktów:

10 pkt
56,42 pkt

8
Firma Eko-Budowa 
Grzegorz Oniszczuk
Święty Wojciech 31c
66-300 Międzyrzecz

865190,03 zł
ilość punktów:

84,70 pkt

60 miesięcy
ilość punktów:

10 pkt
94,70 pkt

9
Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp. k.
ul. Świerkowa 48
62-020 Rabowice

942932,92 zł
ilość punktów:

77,72 pkt

60 miesięcy
ilość punktów:

10 pkt
87,72 pkt

10

Przedsiębiorstwo Hydro-Gaz Swarzędz 
Henryk Wojkiewicz
ul. Bednarska 7
62-020 Swarzędz

814260,00 zł
ilość

punktów:
90,00 pkt

60 miesięcy
ilość

punktów:
10,00 pkt

100,00
pkt

4. Dokonuje  wyboru  oferty  nr  10  –  Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo  Hydro-Gaz  Swarzędz,
Henryk  Wojkiewicz  ze  Swarzędza   jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  -  i
najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny i okresu gwarancji  (ostatecznie oferta w
obu  kryteriach  uzyskała  w  sumie  100  pkt).  Wartość  oferty  mieści  się  w  kwocie  jaką
zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podpisanie  umowy nastąpi  nie  wcześniej  niż  w  dniu  22  .  06  .  2015  roku  w siedzibie
Zamawiającego.

Marian Szkudlarek

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


