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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

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

Przetarg nieograniczony:
„Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic:

 Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej w Swarzędzu”

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 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę: Lider konsorcjum: P.I.D. STAWOJ Sp. z o.o., Cielimowo, ul. Leśna 
1, 62-220 Niechanowo, Konsorcjant: P.I.B. Transkop Sp.j., Osiniec, os. Przylesie 2, 62-200 
Gniezno,  Konsorcjant:  Energo-Tele  E.  Pokładecki,  ul.  Boczna  25,  62-200  Gniezno   - 
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:  Lider  konsorcjum:  P.I.D.  STAWOJ  Sp.  z  o.o., 
Cielimowo, ul. Leśna 1, 62-220 Niechanowo, Konsorcjant: P.I.B. Transkop Sp.j., Osiniec, os. 
Przylesie 2, 62-200 Gniezno, Konsorcjant: Energo-Tele E. Pokładecki, ul. Boczna 25, 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. Złożone pozostałe oferty – po uzupełnieniu brakujących dokumentów i oświadczeń - 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:
Lider konsorcjum: Pol-Dróg Kościan Sp. z o.o.
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan
Konsorcjant: Pol-Dróg Piła Sp. o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 Piła
Konsorcjant: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. 
Sp. j.
ul. Zamkowa 30
62-020 Swarzędz

4 909 125,93 zł 98,26

3
P.R.B.I PODHORECKI Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 49
62-025 Kostrzyn

4 823 744,07 zł 100,00

4. Oferta nr 3 – Wykonawcy: P.R.B.I PODHORECKI Sp. z o.o.,  ul. Mickiewicza 49,  62-025 
Kostrzyn 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. 

5. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu 23 . 06 . 2010 roku.


