
BZP. 341-60/2008                                                            Swarzędz, 28 sierpnia 2008r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przetarg nieograniczony:

“Budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Tortunia w 
Swarzędzu”        

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  prawo  zamówień 

publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia o wyniku postępowania

Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i (po uzupełnieniu dokumentów) 
postanowiła:

1. Wykluczyć  z  postępowania  przetargowego  Wykonawcę  Hydrobudowa  9 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Spółka Akcyjna na podstawie art. 24 
ust. 2 pkt 3)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.  z  2006r.  Nr  164  poz.  1163  ze  zm.).  Z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia wyklucza się również ... wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie  tych  warunków  lub  złożone  dokumenty  zawierają  błędy,  z 
zastrzeżeniem art.26 ust.3.
Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu zapisanego w rozdziale 1 
pkt. 4.1 lit b), tzn: wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat robót o łącznej wartości 
(można  zsumować  maksymalnie  3  roboty)  nie  mniejszej  niż  6.000.000,00  zł 
brutto, dotyczących budowy nawierzchni ulic  z kostki brukowej wraz z kanalizacją 
deszczową. Do oferty należy dołączyć referencje potwierdzające wymagany zakres 
prac, ich wartość, termin i miejsce realizacji oraz stwierdzenie iż roboty te zostały 
wykonane należycie.
Wykonawca,  po  otwarciu  ofert,  został  wezwany  do  uzupełnienia  dokumentów 
potwierdzających  spełnienie  w/w warunku.  Wykonawca  uzupełnił  dokumenty  o 
załącznik  nr  3  –  wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich  pięciu  lat  zamówień 
zbliżonych co do zakresu, wartości do niniejszego zamówienia, wskazując w nim 
(kolejne) następujące 2 roboty budowlane: 
1.  Budowa  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów  w  Łężycach  –  Projekt  Nr: 
2000/PL/16/P/PE/002
2.  Magistrala  Wodociągowa  DN  1000  od  pompowni  Koronna  do  zbiorników 
Morasko w Poznaniu.
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Do obu wykazanych robót zostały dołączone referencje Inwestorów.
W referencji dotyczącej roboty nr 1 ( Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
w Łężycach – Projekt Nr: 2000/PL/16/P/PE/002) zawarto w punkcie 28 (jedyny) 
zapis w zakresie robót drogowych o następującej treści: „Drogi, place i chodniki 
Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów.  Wykonano  łącznie  44692,9m2   dróg  o 
nawierzchni  (asfaltobetonowej,  płyt  drogowych,  tłucznia  kamiennego,  kostki 
betonowej, żwirowej, płyt Yomb)”. Zapis ten nie potwierdza faktu, iż Wykonawca 
wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie nawierzchni z kostki brukowej, 
ani  nie   potwierdza  nawet  wartościowego  zakresu  wykonanych  robót  w części 
kostki  betonowej.  Ponad  to  należy  wskazać,  iż  budowa  dróg,  placów  czy 
chodników  mają  odmienny  charakter  od  budowy  nawierzchni  ulic.  Ponad  to 
wskazana w referencji budowa dróg, placów i chodników dotyczy dróg i placów w 
zakładzie, czyli dróg niepublicznych i placów manewrowych, co  ma  zdecydowanie 
odmienny charakter od ulic stanowiących sieć dróg lokalnych – publicznych, które 
stanowią przedmiot zamówienia.
W referencji potwierdzającej wykonanie robót nr 2 (Magistrala Wodociągowa DN 
1000  od  pompowni  Koronna  do  zbiorników  Morasko  w  Poznaniu)  jest  zapis: 
odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej – 7900m2. . Odtworzenie nawierzchni w 
realizacji  tego typu zadania absolutnie nie jest tożsame z budową nawierzchni 
ulic.  Z  charakteru  wskazanej  w  referencji  inwestycji  odtworzenie  nawierzchni 
należy odczytać jako przywrócenie nawierzchni  (po rozkopaniu drogi)  do stanu 
pierwotnego,  a  co  za  tym  idzie  odtworzenie  jest  rodzajem  remontu  a  nie 
wykonaniem nowego obiektu budowlanego, jakim jest budowa nawierzchni wraz z 
chodnikami, wjazdami itp.

2. Wykluczyć  z  postępowania  przetargowego  Wykonawcę  Hydrobudowa  9 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Spółka Akcyjna na podstawie art.  24 
ust. 2 pkt 4) -  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również ... 
wykonawców którzy nie  wnieśli  wadium, w tym również  na  przedłużony okres 
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
Zamawiający  pismem z  dnia  21  sierpnia  2008  roku  wezwał  Wykonawców  do 
przedłużenia  terminu związania  ofertą i  przedłużenia okresu ważności  wadium, 
wymagając formy pisemnej.
Wykonawca nie złożył wymaganej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.

3. Odrzucić  ofertę  Wykonawcy   Hydrobudowa  9  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjno  – 
Budowlane  Spółka  Akcyjna    na  podstawie  art.  89  ust.1  pkt  5.  Zamawiający 
odrzuca ofertę jeżeli:... została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału 
z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  niezaproszonego  do 
składania ofert.
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4. Wykluczyć z postępowania przetargowego Wykonawcę Budownictwo Drogowe Krug 
Tadeusz i Danuta Krug Sp.J.  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) -  Z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się również ... wykonawców którzy nie wnieśli 
wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się 
na przedłużenie okresu związania ofertą. 
Zamawiający  pismem z  dnia  21  sierpnia  2008  roku  wezwał  Wykonawców  do 
przedłużenia  terminu związania  ofertą i  przedłużenia okresu ważności  wadium, 
wymagając formy pisemnej.

5. Odrzucić ofertę Wykonawcy  Budownictwo Drogowe Krug Tadeusz i  Danuta Krug 
Sp.J.  na podstawie art.  89 ust.1 pkt  5.  Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:... 
została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  z  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

6. Wykluczyć z postępowania przetargowego Wykonawcę Konsorcjum firm: DROGBET 
URBANIAK SP.J. I HYDROland i HYDROinstal Sp. Z o.o. na podstawie art. 24 ust. 2 
pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2006r.  Nr  164  poz.  1163  ze  zm.).  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
wyklucza się również ... wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 
ust.3.
Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu zapisanego w rozdziale 1 
pkt. 4.1 lit b), tzn: wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat robót o łącznej wartości 
(można  zsumować  maksymalnie  3  roboty)  nie  mniejszej  niż  6.000.000,00  zł 
brutto, dotyczących budowy nawierzchni ulic  z kostki brukowej wraz z kanalizacją 
deszczową. Do oferty należy dołączyć referencje potwierdzające wymagany zakres 
prac, ich wartość, termin i miejsce realizacji oraz stwierdzenie iż roboty te zostały 
wykonane należycie.
Konsorcjum  firm  zostało  wezwane  pismem  z  dnia  13  sierpnia  2008  roku  do 
uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w 
postępowaniu  do  dnia  19  sierpnia  2008  roku.  Konsorcjum  firm  nie  złożyło 
wymaganych dokumentów, czyli  nie potwierdziło spełniania  warunku udziału  w 
postępowaniu.

7. Wykluczyć z postępowania przetargowego Wykonawcę Konsorcjum firm: DROGBET 
URBANIAK SP.J. I HYDROland i HYDROinstal Sp. Z o.o. na podstawie art. 24 ust. 2 
pkt  4)  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  również  ... 
wykonawców którzy nie  wnieśli  wadium, w tym również  na  przedłużony okres 
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
Zamawiający  pismem z  dnia  21  sierpnia  2008  roku  wezwał  Wykonawców  do 
przedłużenia  terminu związania  ofertą i  przedłużenia okresu ważności  wadium, 
wymagając formy pisemnej.
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8. Odrzucić  ofertę  Wykonawcy  Konsorcjum  firm:  DROGBET  URBANIAK  SP.J.  I 
HYDROland  i  HYDROinstal  Sp.  Z  o.o.   na  podstawie  art.  89  ust.1  pkt  5. 
Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli:...  została  złożona  przez  Wykonawcę 
wykluczonego z udziału z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
niezaproszonego do składania ofert.

9.  Pozostałe złożone oferty (po uzupełnieniu dokumentów) uznać za ważne i ocenić 
w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz

adres oferenta
Cena jako kryterium Ilość punktów

3

Zakład Drogowy Maciej 
Siedlecki

ul. Puszkina 21
62-030 Luboń

3.597.599,22 zł 93,71

4

P.R.B.I. „PODHORECKI” Sp. Z 
o.o.

ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn

    3.889.970,00 zł 86,66

6

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „HYDROGAZ” 

Zbigniew Kluj
ul. Rosnowska 22
60-101 Poznań

3.371.187,70 zł 100,00

Komisja proponuje wybór oferty nr 6 jako oferty ważnej, która uzyskała największą 
liczbę punktów w kryterium oceny ofert a zatem została uznana za najkorzystniejszą 
dla Zamawiającego.
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