
BZP. 341-20/2010                                                                              Swarzędz, 1 czerwca 2010r.
Numer pisma: BZP. 341-0020/041/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

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

Przetarg nieograniczony:

„Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Paczkowie 

w ramach programu Orlik 2012”

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: Lider Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław 
Spochacz,  Ruszkowo 7A,  63-000 Środa  Wlkp.,  Konsorcjant:  EVERSPORT Sp.  z  o.o.,  ul. 
Arkuszowa 39,  01-934 Warszawa - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, 
którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca  nie uzupełnił  w  terminie  do  dnia  14  .  05  .  2010r.  wszystkich 
oświadczeń/dokumentów w złożonej ofercie przetargowej:
Wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, 
które  należy  dołączyć  do  oferty:  brak  wymaganego  atestu  PZH lub  równoważnego  na 
piasek kwarcowy. Wykonawca uzupełnił jedynie atest PZH na granulat gumowy.
Wykluczyć Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 
pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223 poz. 1655 z późn. zm.) - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy 
„nie wnieśli  wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania 
ofertą. 

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Konsorcjum  firm:  Lider  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe  Bolesław  Spochacz,  Ruszkowo  7A,  63-000  Środa  Wlkp.,  Konsorcjant: 
EVERSPORT Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa 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 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę: POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7, 01-510 Warszawa 
-  zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli  wadium do 
upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa w art.  46 ust.  3,  albo  nie  zgodzili  się  na przedłużenie okresu związania 
ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

4. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy:  POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7, 
01-510 Warszawa 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. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę:  Firma KASZUB Dariusz Kaszuba,  ul.  Rzemieślnicza 3,  83-307 
Kiełpino – Leszno - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli 
wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili  się na przedłużenie okresu 
związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 



6. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Firma  KASZUB  Dariusz  Kaszuba,  ul. 
Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino – Leszno 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.

7. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę:  Media Stadion Sp. z o.o.,  ul. Białowieska 2,  71-010 Szczecin - 
zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium do upływu 
terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym 
mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili  się na przedłużenie okresu związania ofertą” – 
Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

8. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy:Media Stadion Sp. z o.o.,  ul. Białowieska 2,  71-
010 Szczecin 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.

9. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane „Jack-Bud” Jacek Grabowski, os. B. 
Chrobrego  Pawilon  110,  60-681  Poznań -  zamawiający  wyklucza  z  postępowania 
Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  na 
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo 
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

10. Odrzucić  ofertę  przetargową Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Budowlane  „Jack-Bud”  Jacek 
Grabowski, os. B. Chrobrego Pawilon 110, 60-681 Poznań 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.

11. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę: ELASTIC LINE Sp. z o.o., ul. Rutkowskiego 21, 62-020 Swarzędz 
-  zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli  wadium do 
upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa w art.  46 ust.  3,  albo  nie  zgodzili  się  na przedłużenie okresu związania 
ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

12. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy:  ELASTIC LINE Sp. z o.o., ul. Rutkowskiego 21, 
62-020 Swarzędz 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.

13. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) 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: Lider Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARDO 
Mariola  Stefańska,  ul.  Wydmowa  10  ,  62-041  Puszczykowo,  Konsorcjant:  AGROBUD 
Mirosław Anioł, Jerzy Kęcel, ul. Faszynowa 22,  61-361 Poznań - zamawiający wyklucza z 
postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, 
na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo 
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

14. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Konsorcjum  firm:  Lider  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe  MARDO   Mariola  Stefańska,  ul.  Wydmowa  10  ,  62-041  Puszczykowo, 
Konsorcjant: AGROBUD Mirosław Anioł, Jerzy Kęcel, ul. Faszynowa 22, 61-361 Poznań 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.

15. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) 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:  Lider PHU AX-BUD Andrzej Górski, ul. XXX-
lecia PRL 17 , 62-561 Ślesin, Konsorcjant: DAWAR Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458 
Poznań - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium 
do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa w art.  46 ust.  3,  albo  nie  zgodzili  się  na przedłużenie okresu związania 
ofertą” – Wykonawca nie zgodził sie na przedłużenie okresu związania ofertą. 

16. Odrzucić  ofertę  przetargową Wykonawcy:  Konsorcjum firm:  Lider  PHU AX-BUD Andrzej 
Górski, ul. XXX-lecia PRL 17 , 62-561 Ślesin, Konsorcjant: DAWAR Sport Sp. z o.o., ul. 
Izbicka 5/7, 60-458 Poznań  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.

17. Złożone pozostałe oferty – po uzupełnieniu brakujących dokumentów i oświadczeń, oraz po 
poprawieniu omyłki Wykonawcy - uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

1
PANORAMA II Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 73
81-605 Gdynia 

1 086 928,29 zł 89,57

8
SODEX Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 22, Złotniki
62-002 Suchy Las

973 560,00 zł 100,00

11

Konsorcjum 
Lider:
Firma Robót Drogowych 
Krzysztof Kukulski
Kijewo 36 B
63-000 Środa Wlkp.
Konsorcjant:
Saltex Europa Sp. z o.o. 
ul. Tarnogajska 18/102
50-512 Wrocław
Konsorcjant:
Saltex Oy 
62900 Alajärvi
Sahatie 1
Finlandia

981 978,00 zł 99,14

18. Oferta nr 8 – Wykonawcy: SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las 
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. 

19. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu 8 . 06 . 2010 roku.


