
BZP. 341-41/2010                                                                            Swarzędz, 23 czerwca 2010r.
Numer pisma: BZP. 341-0041/018/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

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

Przetarg nieograniczony:
„Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 

przy ul. Polnej 21 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 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę: Firma Ogólnobudowlana Bud-Lech Lech Fedorowicz, ul. Pionierów 
Lubuskich 48, 66-002 Stary Kisielin - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, 
którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca nie uzupełnił w terminie do dnia 21 . 06 . 2010r.  oświadczeń/dokumentów w 
złożonej ofercie przetargowej w zakresie jednej wymaganej roboty dotyczącej wykonania 
termomodernizacji budynku o wartości co najmniej 400000,00 zł brutto.
Wykonawca nie uzupełnił:
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),  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 dwie roboty 
dotyczące:

termomodernizacji  budynków o  wartości  co  najmniej  400000,00 zł  brutto  każda 
robota, 
potwierdzone dokumentami/referencjami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

[we  wszystkich  przypadkach  referencje/dokumenty  muszą  potwierdzać  i  zawierać 
wymaganą treść –  zakres wykonanej i ocenianej roboty budowlanej (termomodernizacja 
budynku),  wartość  (co  najmniej  400000,00  zł  brutto  każda  robota),  termin  i  miejsce 
realizacji],
-referencja z strony 31 oferty – brak termomodernizacji budynku o wartości co najmniej 
400000,00  zł  brutto (budowa  warsztatu  nie  może  zostać  zaliczona  do  prac  
termomodernizacyjnych,  z  założenia  budynku  już  istniejącego  –  Wykonawca  wykazał  
jedynie wykonanie prac polegających na wybudowaniu budynku o wartości 1926453 zł),
-referencja z strony 33 oferty – brak dokładnej daty wykonania zamówienia (warunek: 
„(...) w ciągu 5 ostatnich lat  (...)”),  oraz brak wymaganej  wartości wykonanych robót 
termomodernizacyjnych ( „...co najmniej 400000 zł brutto...”).
Brak jednej wymaganej roboty dotyczącej termomodernizacji  budynku o wartości co  
najmniej 400000,00 zł brutto (jedynie referencja z strony 32 oferty spełnia warunek  
określony treścią SIWZ)

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Firma  Ogólnobudowlana  Bud-Lech  Lech 
Fedorowicz, ul. Pionierów Lubuskich 48, 66-002 Stary Kisielin 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 przez 
Wykonawców - uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

1

Firma Twardy Jarosław Twardy
ul. Strażacka 2
62-307 Borzykowo

590 231,12 zł 81,92 pkt

2

Firma Ogólnobudowlana 
IZO-BUD Piotr Kwiatkowski
ul. Ogrodowa 45
62-070 Dopiewo 

483 528,33 zł 100,00 pkt

3

Przedsiębiorstwo Budowlane 
Jack – Bud  Jacek Grabowski
os. B. Chrobrego Pawilon 110
60-681 Poznań

559 438,79 zł  86,43 pkt

5

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
Stanisław Hadrzyński
ul. Twardowska 2
63-220 Kotlin

537 956,33 zł 89,88 pkt

4. Oferta  nr  2  –  Wykonawcy: Firma  Ogólnobudowlana  IZO-BUD  Piotr  Kwiatkowski, 
ul.  Ogrodowa  45,  62-070  Dopiewo   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 29 . 06 . 2010 roku.


