
BZP. 341-19/2010                                                                            Swarzędz, 16 kwietnia 2010r.
Numer pisma: BZP. 341-0019/013/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

„Remont chodnika w ul. Marcinkowskiego w Swarzędzu 
(odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. Kościuszki)"

Na  podstawie  art.  92  ustawy  z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, 
że postanawia:

1. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z  późn.  zm.)  Wykonawcę:  Konsorcjum  firm:  Firma  Usługowo  –  Handlowa  ANNA  Anna 
Białobrzycka,  ul.  Wrzesińska  1,  62-200  Gniezno  i  Firma  Budowlano  –  Remontowo  – 
Drogowa Dariusz  Białobrzycki,  os.  K.  Wielkiego  14A/1,  62-200  Gniezno -  zamawiający 
wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:
Wykonawca nie uzupełnił w terminie do dnia 13 . 04 . 2010r.  oświadczeń/dokumentów w 
złożonej ofercie przetargowej:

-Oświadczenia o  spełnieniu  warunków zawartych  w art.  22  ust.  1  ustawy prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1):
Oświadczenie  zostało  złożone  jedynie  w  imieniu  Wykonawcy:  Firma  Usługowo-
Handlowa ANNA Anna Białobrzycka, a nie wspólnie Wykonawcy i  Firmy Budowlano-
Remontowo-Drogowej Dariusz Białobrzycki (strona 4 złożonej oferty Wykonawcy),
W  „uzupełnieniach”  Wykonawca  również  nie  złożył  w  imieniu  całego  konsorcjum 
przedmiotowego oświadczenia  zgodnie  z  załącznikiem nr  1 do  SIWZ. Oświadczenie 
zostało złożone jedynie w imieniu jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę 
(Firmy  Handlowo  –  Usługowej  ANNA  Anna  Białobrzycka),  a  nie  wspólnie  (Firma 
Handlowo – Usługowa ANNA Anna Białobrzycka i Firma Budowlano – Remontowo – 
Drogowa Dariusz Białobrzycki.
-Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym  do wykazania  spełniania 
warunku wiedzy  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed 
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, 
z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania (zgodnie  z 
ZAŁĄCZNIKIEM  NR  3  i Rozdziałem  nr  1  pkt  4.1  do  SIWZ),  oraz  załączenia 
dokumentów   potwierdzających,  że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w zakresie warunku:
- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w tym okresie co najmniej  3 roboty 
polegające  na  budowie  bądź  remoncie  chodników  i/lub  ścieżek  rowerowych  z 
betonowej  kostki  brukowej  o  powierzchni  minimum  500  m2  każda  robota, 
potwierdzone dokumentami/referencjami,  że roboty te  zostały  wykonane zgodnie  z 
zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo ukończone  (dokumenty/referencje  muszą 
potwierdzać budowę bądź remont chodników i/lub ścieżek rowerowych z betonowej 
kostki  brukowej  o  powierzchni  minimum 500  m2  każda  robota,  termin  i  miejsce 
realizacji ),

• Wykonawca przedstawił w ofercie 2 referencje, które spełniają warunek budowy bądź 
remontu  chodników  i/lub  ścieżek  rowerowych  z  betonowej  kostki  brukowej  o 
powierzchni minimum 500 m2 każda robota,



• referencja z strony 8 oferty Wykonawcy - nie wykazuje, że roboty dotyczyły wykonania 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

• referencja z strony 12 oferty Wykonawcy - nie wykazuje, że roboty były wykonane w 
ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (brak terminu wykonania  
prac), ponadto prace dotyczą budowy parkingu, a nie budowy bądź remontu chodników 
i/lub ścieżek rowerowych.

W  przesłanych  „uzupełnieniach”  Wykonawca  przedstawił  jedynie  jedną  dodatkową 
referencję  z  UMiG  w  Trzemesznie,  która  jednak  również  nie  potwierdza  budowy  bądź 
remontu chodników i/lub ścieżek rowerowych z betonowej kostki brukowej o powierzchni  
minimum 500  m2  każda  robota.  Wykonawca  dopisał  jedynie  do  oryginalnej  referencji  
powierzchnię wykonywanych prac i dokładny termin wykonanych prac, które to prace nie 
zostały  potwierdzone  przez  przedstawiciela  UMiG  w Trzemesznie.  Należy  zauważyć,  że 
dalsze posługiwanie się zmodyfikowanym w ten sposób dokumentem - a tym bardziej jego  
kopią  -  może sugerować,  że przedmiotowa referencja  -  o zaprezentowanej dodatkowej 
treści - została rzeczywiście wystawiona przez upoważnionego do tego  pracownika Urzędu.

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Konsorcjum firm: Firma Usługowo – Handlowa 
ANNA  Anna  Białobrzycka,  ul.  Wrzesińska  1,  62-200  Gniezno  i  Firma  Budowlano  – 
Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki, os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została 
złożona przez Wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu przetargowym.

3. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę: Zakład Budowlano Produkcyjny DACHBUD, ul. Słoneczna 36, 62-
064 Plewiska - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy  nie wykazali 
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca nie uzupełnił w terminie do dnia 13 . 04 . 2010r.  oświadczeń/dokumentów w 
złożonej ofercie przetargowej:
dokumentów   potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  
budowlanej i prawidłowo ukończone w zakresie warunku:

- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty 
polegające  na  budowie  bądź  remoncie  chodników  i/lub  ścieżek  rowerowych  z 
betonowej  kostki  brukowej  o  powierzchni  minimum  500  m2  każda  robota, 
potwierdzone dokumentami/referencjami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty/referencje muszą 
potwierdzać budowę bądź remont chodników i/lub ścieżek rowerowych z betonowej 
kostki  brukowej o powierzchni  minimum 500 m2 każda robota, termin i  miejsce 
realizacji ),

• W ofercie referencja z strony 31 oferty Wykonawcy - nie wykazuje, że prace dotyczyły  
wykonania  budowy bądź  remontu  chodników i/lub  ścieżek  rowerowych  z  betonowej  
kostki brukowej  o powierzchni minimum 500 m2 każda robota,

• W ofercie referencja z strony 32 oferty Wykonawcy - nie wykazuje, że prace dotyczyły  
wykonania  budowy bądź  remontu  chodników i/lub  ścieżek  rowerowych  z  betonowej  
kostki brukowej o powierzchni minimum 500 m2 każda robota,

• W ofercie  referencja  z  strony 33  oferty Wykonawcy -  nie  wykazuje,  że roboty  były 
wykonane w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (brak terminu 
wykonania prac), ponadto brak informacji o pracach dotyczących  budowy bądź remontu 
chodników  i/lub  ścieżek  rowerowych  z  betonowej  kostki  brukowej  (podano  również 
jedynie ogólną powierzchnię 2400m2 wykonanych prac).

Wykonawca  uzupełnił  jedynie  potencjał  kadrowy  wraz  z  oświadczeniem  oraz  przesłał  
załącznik  Wykaz  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  pięciu  lat  zamówień  –  jednak  bez 
dokumentów potwierdzających, że   roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki   
budowlanej i prawidłowo ukończone  .

4. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Zakład  Budowlano  Produkcyjny  DACHBUD, 
ul.  Słoneczna  36,  62-064  Plewiska  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych  -  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez 
wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 



niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została złożona przez Wykonawcę 
wykluczonego z  udziału w postępowaniu przetargowym.

5. Złożone pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

1

Zakład Zieleniarsko-Drogowy ABRAMOWSKI 
Robert Abramowski
ul. Pawia 7
62-020 Swarzędz

73200,00 zł 100,00

2
Budowanictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Zamkowa 30
62-020 Swarzędz

88118,15 zł 83,07

3
Global & Perfekt Roman Nowak
ul. Ogrodowa 10
62-021 Paczkowo

89715,29 zł 81,59

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD 
Jacek Ratajczak
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak

99973,51 zł 73,22

6. Oferta nr 1 – Wykonawcy: Zakład Zieleniarsko Drogowy ABRAMOWSKI Robert Abramowski, 
ul. Pawia 7, 62-020 Swarzędz jest najkorzystniejszą i ważną – niepodlegającą odrzuceniu - 
ofertą  przetargową  złożoną  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Oferta  przetargowa 
Wykonawcy  uzyskała  maksymalną  i  najwyższą  ilość  punktów  w  kryterium  udziału 
w  postępowaniu  przetargowym  określonym  w  treści  SIWZ:  najniższa  cena  –  100,00 
punktów. 

7. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu 22 . 04 . 2010 roku.


