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Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przetarg nieograniczony:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieżowej, Zielińskiej, Miętowej, Mirtowej, 
Rumiankowej  i  Nowowiejskiego  na  osiedlu  domków  jednorodzinnych  w 
Gruszczynie
2.  Budowa  oświetlenia  ulicznego  w  ul.  Malwowej,  Krokusowej,  Żonkilowej  i 
Szafirowej   w Jasiniu na osiedlu domków jednorodzinnych
3.  Budowa  oświetlenia  ulicznego  w  ul.  Świerkowej  i  Olszynowej  w 
Rabowicach.

        Na podstawie art. 92 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.

Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert (po uzupełnieniu dokumentów i 

poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej) i postanowiła:

1.  Wykluczyć z postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 10 Wykonawcę Zakład 

Wykonawstwa Sieci Energetycznych Energo-Tech Eugeniusz Pawlikowski, ul. 22 Lipca 7, 

62-220 Niechanowo.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają 

warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3.

Wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów (pismo z dnia 31.07.2008) nie 

uzupełnił wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie  warunku posiadania 

przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a mianowicie wykonania w ciągu 

ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  co 

najmniej 3 robót dotyczących budowy oświetlenia ulicznego w zabudowie jednorodzinnej: 

każda z nich o zakresie min 1500m linii kablowej i 40 opraw oświetleniowych i wartości 

nie mniejszej niż 250000,00 zł brutto (każda), potwierdzonych referencjami - 

dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje  winny potwierdzać 

wymagany zakres prac, ich wartość, termin i miejsce realizacji).



W oparciu o art. 89 ust.1 pkt 5.  odrzucić ofertę Wykonawcy Zakład Wykonawstwa Sieci 

Energetycznych Energo-Tech Eugeniusz Pawlikowski, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo. 

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia...”

2. Pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena jako 
kryterium

Ilość 
punktów

1
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i 
Ogólnobudowlanych ENERGOKRZEM s.c
ul. 3 Maja 36 b, 28-400 Pińczów

366.729, 32 zł 100,00

3

SEM Zakład Elektrotechniczny 
Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka 
Jawna
ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

723.460,00 zł 50,69

Komisja proponuje wybór oferty nr 1 jako oferty ważnej, która uzyskała największą 
liczbę punktów w kryterium oceny ofert a zatem została uznana za najkorzystniejszą 
dla Zamawiającego.
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