
ZZP. 341-54/07                                                                                   Swarzędz, 16 . 01 . 2008r.

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
-Wykonawcach wykluczonych z postępowania

-Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Przetarg nieograniczony:

„Budowa  oświetlenia  ulicznego  w  ul.  Wodnej  i  Katarzyńskiej  w  Gruszczynie,  budowa 

oświetlenia  ulicznego w ul.  Słowackiego na osiedlu domków jednorodzinnych w Swarzędzu, 

budowa  oświetlenia  ulicznego  w  ul.  Fasolowej,  Groszkowej,  Paprykowej  i  Szparagowej  na 

osiedlu domków jednorodzinnych w Paczkowie – ETAP I”

Zamawiający postanawia:

1. Na podstawie  art.  24  ust.  2   pkt  3)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych wykluczyć  z  postępowania 
przetargowego ofertę Wykonawcy Eltel Networks S.A.

Wykonawca który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub który złożył dokumenty zawierające błędy został 
wezwany zgodnie z art.  26 ust.  3 ustawy Prawo zamówień publicznych do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym  terminie. Wykonawca  nie  uzupełnił  wymaganych  dokumentów/oświadczeń 
określonych w piśmie do Wykonawcy z dnia 12 grudnia 2007 roku.

Z  postępowania  przetargowego  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy - w przypadku nie uzupełnienia wymaganych 
dokumentów/oświadczeń w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Na podstawie  art.  89 ust.  1  pkt  5)  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę 
Wykonawcy wykluczonego z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia:  „Zamawiający  odrzuca 
ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

2. Na podstawie  art.  24  ust.  2   pkt  3)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych wykluczyć  z  postępowania 
przetargowego  ofertę  Wykonawcy  Energo-Tech  Zakład  Wykonawstwa  Sieci  Energetycznych  Eugeniusz 
Pawlikowski, ul. 22 lipca 7, 62-220 Niechanowo.

Wykonawca który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub który złożył dokumenty zawierające błędy został 
wezwany zgodnie z art.  26 ust.  3 ustawy Prawo zamówień publicznych do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym  terminie.  Wykonawca  nie  uzupełnił  wszystkich  wymaganych   dokumentów 
określonych w piśmie do Wykonawcy z dnia 12 grudnia 2007 roku. Wykonawca nie przedstawił 



dokumentów – referencji potwierdzających trzy wykonane roboty w zabudowie jednorodzinnej w 
zakresie min. 1500 m linii kablowej oraz 40 opraw oświetleniowych i wartości nie mniejszej niż 
250000,00 zł. („referencje muszą jasno określać wykonanie robót w zabudowie jednorodzinnej”). 
Wykonawca  uzupełnił  jedynie  „Wykaz  niezbędnego  sprzętu  do  realizacji  zamówienia  jakim 
dysponuje wykonawca”: w zakresie żurawia samochodowego (dźwigu samochodowego).

Z  postępowania  przetargowego  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy - w przypadku nie uzupełnienia  wymaganych 
dokumentów/oświadczeń w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Na  podstawie  art.  89  ust  1  pkt  5)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  odrzuca  ofertę 
Wykonawcy wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia:  „Zamawiający  odrzuca 
ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

3. Na podstawie  art.  24  ust.  2   pkt  3)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych wykluczyć  z  postępowania 
przetargowego ofertę Wykonawcy  Elmont – Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o.

Wykonawca który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub który złożył dokumenty zawierające błędy został 
wezwany zgodnie z art.  26 ust.  3 ustawy Prawo zamówień publicznych do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym  terminie.  Wykonawca  nie  uzupełnił  wymaganych  dokumentów/oświadczeń 
określonych w piśmie do Wykonawcy z dnia 12 grudnia 2007 roku.

Z  postępowania  przetargowego  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy - w przypadku nie uzupełnienia  wymaganych 
dokumentów/oświadczeń w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Na  podstawie  art.  89  ust  1  pkt  5)  ustawy Prawo zamówień  publicznych zamawiający  odrzuca ofertę 
Wykonawcy wykluczonego z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia:  „Zamawiający odrzuca 
ofertę,  jeżeli  została  złożona przez  Wykonawcę wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

4. Na podstawie  art.  24  ust.  2   pkt  3)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych wykluczyć  z  postępowania 
przetargowego ofertę Wykonawcy Eltel Sp. z o.o. 

Wykonawca który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub który złożył dokumenty zawierające błędy został 
wezwany zgodnie z art.  26 ust.  3 ustawy Prawo zamówień publicznych do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym  terminie.  Wykonawca  nie  uzupełnił  wymaganych  dokumentów/oświadczeń 
określonych w piśmie do Wykonawcy z dnia 12 grudnia 2007 roku.

Z  postępowania  przetargowego  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy - w przypadku nie uzupełnienia wymaganych 
dokumentów/oświadczeń w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Dodatkowo Wykonawca: Eltel Sp. z o.o. w związku z wiążącą i złożoną w ofercie przetargowej ceną 
ofertową,  której  to  ceny nie  można w postępowaniu  zmienić,  a  która  musi  zawierać  w sobie 
podatek od towarów i usług, który jest jej składnikiem – ze stawką VAT 7% - oraz w związku z 



zmieniającymi  się  od  1  stycznia  2008r.  przepisami  prawa w zakresie  stawki  podatku  VAT nie 
wyraził  zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenia okresu ważności wadium. 
Powyższe stanowi dodatkową przesłankę do wykluczenia wykonawcy: Eltel Sp. z o.o. na podstawie 
art.  24  ust.  2  pkt  4)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  -  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego wyklucza się  wykonawców, którzy nie wnieśli  wadium na przedłużony 
okres związania ofertą, lub nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Na podstawie  art.  89  ust  1  pkt  5)  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę 
Wykonawcy wykluczonego z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia:  „Zamawiający  odrzuca 
ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. 

5. Na podstawie art.  92  ust.1   ustawy z   dnia  29  stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych, 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  zawiadamia,  iż  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania 
przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

SEM Zakład Elektrotechniczny S.j.

Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak

ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

Cena najkorzystniejszej  i  ważnej  oferty  wynosi:  262150,00 zł  brutto.  Oferta  przetargowa Wykonawcy 
uzyskała maksymalną ilość punktów w jedynym kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym 
w treści SIWZ - cena: 100,00 punktów.

Oferta  Wykonawcy  jest  najkorzystniejszą  i  ważną  –  niepodlegającą  odrzuceniu  -  ofertą  przetargową 
złożoną w przedmiotowym postępowaniu.      

Oferta  uznana  za  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  przetargowych  określonych 
w  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  wybrana  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych. 
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