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Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przetarg nieograniczony:
“Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kupieckiej i ul. Armii Poznań w Swarzędzu”

1. Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  prawo  zamówień  publicznych, Burmistrz Miasta i 
Gminy Swarzędz zawiadamia, że dokonano analizy złożonych ofert i postanowił:

• ze względu na nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie oferty przez firmę TOR-MEL Sp. z o.o., wykluczyć 
z postępowania firmę TOR-MEL Sp. z o.o. na podstawie art. 26  ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych – 
pomimo  oświadczenia  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  nie  złożył  on 
dokumentów poświadczających spełnianie tych warunków, a w szczególności: prawa jazdy, tj. dokumentów 
stwierdzających,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych. Dodatkowo cena oferty firmy TOR-MEL Sp. z o.o. 
przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

• ze względu na nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie oferty przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
HYDROGAZ  Zbigniew  Kluj,  wykluczyć  z  postępowania  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  HYDROGAZ 
Zbigniew Kluj na podstawie art. 26  ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych – pomimo oświadczenia 
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu nie złożył on dokumentów poświadczających 
spełnianie  tych  warunków,  a  w  szczególności:  polisy  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności,  oraz 
aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzających, że wykonawca nie 
zalega z  opłacaniem podatków i  opłat,  lub  zaświadczeń,  że  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego  organu.  Wykonawca  co  prawda  odpowiedział  na  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów, 
jednak przedłożone dokumenty zostały wystawione PO upływie terminu składania ofert, a zatem nie mogą 
być uwzględnione. Na gruncie Prawa zamówień publicznych sprzed nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007r., 
rozbieżne były poglądy co do dopuszczalności złożenia dokumentów z datą późniejszą niż koniec terminu 
składania ofert. Nie budził jednak wątpliwości fakt, że złożone dokumenty mają potwierdzać stan na dzień 
składania ofert. O ile zaświadczenie z Urzędu Skarbowego może potwierdzać stan na dni wcześniejsze, o 
tyle polisa dotyczy okresu ubezpieczenia OD dnia 20 czerwca 2007r., a zatem nie obejmuje stanu na dzień 
składania i otwarcia ofert, a zatem nie potwierdza, że w dniu składania ofert Wykonawca był ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy zatem uznać, że 
przynajmniej  polisa  nie  została  uzupełniona  w sposób  należyty,  a  zatem Wykonawca  nie  przedstawił 
dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

• odrzucić  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  Prawa  zamówień  publicznych  oferty  złożone  przez 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROGAZ Zbigniew Kluj oraz TOR-MEL Sp. z o.o., ponieważ zostały one 
złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Zakład Zieleniarsko-Drogowy ABRAMOWSKI
Robert Abramowski

ul. Pawia 7, 62-020 Swarzędz

Oferta ta była najkorzystniejszą ze złożonych ofert, oraz jedyną ważną - uzyskała najwyższą liczbę punktów w 
ocenianych kryteriach.
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