
BZP. 341-101/2008                                                         Swarzędz, 4 lutego 2009r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania
na:

"Wykonanie  usług  z  zakresu  wyceny  nieruchomości  dla  potrzeb  Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz"

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 postanowiła je ocenić w sposób 
następujący:

1) Na podstawie art.  24 ust.  2 pkt.  4)  ustawy Prawo zamówień publicznych  wykluczyć 
Wykonawcę:  Remin  –  Janusz  Walczak, ul.  Warszawska  39/41, z  Poznania.  „(...)  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 28 stycznia 2009 r. zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy Pzp wezwał 
Wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium. Wykonawca nie 
odpowiedział na wezwanie Zamawiającego co jest tożsame z nie wyrażeniem zgody na  
przedłużenie terminu związania ofertą przetargową i ważności wadium. 

Zamawiający odrzuca ofertę przetargową Wykonawcy. Podstawę odrzucenia stanowi art. 89 
ust.  1  pkt.  5   -  zamawiający  odrzuca  ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  z  udziału  w 
postępowaniu. 

2) Na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2)  ustawy  Pzp  odrzucić  ofertę  Wykonawcy  z 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia:  ANWO-NIERUCHOMOŚĆ  Biuro  Wycen,  Obrotu 
Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultigowych z Poznania. 
Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3.
Wykonawca  złożył ofertę niezgodną z zapisem zawartym w rozdziale 1 pkt 1.5 Specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  tzn.  Zamawiający  wymagał  złożenia  oferty  na  całość 
zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie wykreślił z formularza ofertowego przez co nie 
wycenił drugiej składowej pozycji nr 1 oraz  pozycje nr 4, 8, 9, 10, 11. Formularz ofertowy 
wykonawcy jest niezgodna z treścią formularza ofertowego zawartego w SIWZ i nie podlega 
ocenie.
Ponadto  w  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania 
określonej  działalności  lub  czynności,  Zamawiający  żądał  od  Wykonawcy  załączenia 
aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  albo  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Z  dokumentu  załączonego  do  oferty  przez  Wykonawcę  tj.  zaświadczenie  o  dokonaniu 
zmiany  wpisu  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  Wykonawcy wynika,  że  na  dzień 
składania  ofert  dokument  ten  jest  nie  ważny.  Złożony  dokument  był  ważny  do  dnia  9 
grudnia 2008r.

Ponadto Zamawiający żądał w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę 
i  doświadczenie   tj.  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o 
udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – 



wykonania w tym okresie, co najmniej po jednej usłudze odpowiadającej swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia czyli:
– określania wartości rynkowych nieruchomości przy ustalaniu opłat w trybie art. 98a, 

art.
          107 oraz art.145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
         (t.j. Dz.U. nr 261/04, poz. 2603 z późn. zm.),
– określania wartości rynkowych nieruchomości przy ustalaniu opłaty w trybie art. 36 ust. 

3  i  4   ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. nr 80/03, poz.717 z późn. zm.),

– określania stawek jednostkowych odpłatności  za prawa zobowiązaniowe i  bezumowne 
korzystanie z gruntu w trybie przepisów kodeksu cywilnego,

– szacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, 
wykupu, zamiany lub przejęcia, 

– szacowanie  wartości  rynkowej  nieruchomości  gruntowych  zabudowanych 
przeznaczonych do sprzedaży, wykupu, zamiany lub przejęcia,

– szacowanie wartości rynkowej nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży,
– szacowanie  kosztów  likwidacji  nakładów  znajdujących  sie  na  nieruchomościach 

przeznaczonych do nabycia , przejęcia lub zamiany,
– szacowanie  wartości  rynkowych  nieruchomości  dla  potrzeb  przekształcenia  prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności,
– szacowanie wartości rynkowych nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat 

z tytułu użytkowania wieczystego,
– szacowanie  wartości  rynkowych  nieruchomości  dla  potrzeb  ustalania  opłat  z  tytułu 

prawa trwałego zarządu,
– szacowanie  wartości  nieruchomości  gruntowych  zajętych  lub  nabywanych  pod  drogi 

publiczne.
Wykonanie usług należało potwierdzić załączeniem po jednej referencji z każdej kategorii lub 
jednej referencji na wszystkie wymienione kategorie oraz wykazać je w załączniku nr 5 - Wykaz 
wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień.

Wykonawca  wykazał  w  załączniku  nr  5  -  Wykaz  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat 
zamówień,  pozycję  nr  1  -  wykonania  usług  w  zakresie  określania  wartości  rynkowych 
nieruchomości przy ustalaniu opłat w trybie art. 98a, art.107 oraz art.145 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. nr 261/04, poz. 2603 z późn. 
zm.), jednakże nie załączył referencji do tego rodzaju usług.
Wykonawca nie wykazał w załączniku nr 5 - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 
zamówień, a także nie załączył referencji dla wykonania usług w zakresie: określania wartości 
rynkowych nieruchomości przy ustalaniu opłaty w trybie art. 36 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80/03, poz.717 z 
późn. zm.), szacowania wartości rynkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania opłat z tytułu 
prawa  trwałego  zarządu,  szacowania  wartości  nieruchomości  gruntowych  zajętych  lub 
nabywanych pod drogi publiczne.

Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  zamawiający  nie  wzywał  wykonawcy  do  uzupełnienia 
brakujących dokumentów/oświadczeń: „Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie 
złożyli  pełnomocnictwa,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez  zamawiającego  oświadczenia  i 
dokumenty,  o których mowa w art.  25 ust.  1, zawierające błędy lub którzy złożyli  wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (...)”. Oferta 
mimo ewentualnych uzupełnień i tak podlega odrzuceniu ze względu na niezgodność z treścią 
formularz ofertowego, stanowiącego integralną część SIWZ.



3) Po uzupełnieniu dokumentów złożone oferty Wykonawców uznać za ważne i ocenić w sposób 
następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena  ofertowa 
brutto Suma punktów

1

Konsorcjum Firm: 
B.O.R.N.  Biuro  Obsługi  Rynku  Nieruchomości 
Rzeczoznawca  Majątkowy  Marcin  Czarnecki,  ul. 
Folwarczna 27B/29, 61-064  Poznań  
ANBUD  Biuro  Obrotu  i  Wyceny  Nieruchomości 
Rzeczoznawca  Majątkowy Arkadiusz  Andrzejewski, 
os. Orła Białego 43/35, 61-251  Poznań

182.756,00 zł 66,32

4
Nieruchomości ABAKUS
ul. Staszica 19
62-500 Konin

121.194,80 zł 100,00

4) Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr 4   jako  ważnej  i  najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia 
kryterium  oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – najniższej 
ceny (cena oferty przetargowej nr 4 mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia publicznego). 
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