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

Przetarg nieograniczony:

„Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie oraz 
budowa sieci wodociągowej w ul. Tadeusza Staniewskiego 

w Swarzędzu i Zalasewie.”

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. złożone  oferty  –  po  uzupełnieniu  brakujących  oświadczeń/dokumentów  (na  podstawie 
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez Wykonawców: Konsorcjum Firm 
Infrakom RDM Sp. z o.o. i Infrakom Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Budownictwo Drogowe 
Krug Sp. z o.o. sp. k., oraz po poprawie w ofercie Wykonawców: Konsorcjum Firm Infrakom 
RDM Sp. z o.o. i Infrakom Sp. z o.o.,  Skanska S.A., oraz Strabag Sp. z o.o. - oczywistej 
omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
(na podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  2)  ustawy Prawo zamówień publicznych),  a  także po 
poprawie w ofercie Wykonawcy: Budimex SA oczywistej omyłki pisarskiej (na podstawie 
art.  87  ust.  2  pkt  1)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych)  uznać  za  ważne  i  ocenić 
w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Okres 
gwarancji

Suma 
punktów

1

Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

4917672,23 zł

ilość punktów 
w kryterium: 

78,92 pkt

60 miesięcy

ilość punktów 
w kryterium: 

10 pkt

88,92 pkt

2

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

4965142,56 zł

ilość punktów 
w kryterium: 

78,17 pkt

60 miesięcy

ilość punktów 
w kryterium: 

10 pkt

88,17 pkt

3

Budimex SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

4963880,42 zł

ilość punktów 
w kryterium: 

78,19 pkt

60 miesięcy

ilość punktów 
w kryterium: 

10 pkt

88,19 pkt

4

Konsorcjum Firm 
Lider Konsorcjum:
Infrakom RDM Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10
64-800 Chodzież
Członek Konsorcjum:
Infrakom Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan

5851435,27 zł

ilość punktów 
w kryterium: 

66,33 pkt

60 miesięcy

ilość punktów 
w kryterium: 

10 pkt

76,33 pkt



5

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

4312394,32 zł

ilość punktów 
w kryterium: 

90 pkt

60 miesięcy

ilość punktów 
w kryterium: 

10 pkt

100 pkt

2. Oferta nr 5 - Wykonawcy: Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. sp. k., ul. Świerkowa 48, 
62-020  Rabowice jest  najkorzystniejszą  i  ważną  –  niepodlegającą  odrzuceniu  -  ofertą 
przetargową  złożoną  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Oferta  przetargowa  Wykonawcy 
uzyskała  maksymalną  i  najwyższą  ilość  punktów  w kryteriach  oceny  ofert  określonych 
w treści SIWZ: najniższa cena – 90,00 punktów, okres gwarancji – 10 punktów. W sumie 
w obu  kryteriach  oferta  Wykonawcy  uzyskała  100  punktów.  Wartość  oferty  mieści  się 
w kwocie jaką zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu  15 . 06 . 2015 roku.


