
BZP. 341-44/2010                                                                    Swarzędz, dnia 23 czerwca 2010r.
Numer pisma: BZP. 341-0044/009/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Mielżyńskiego 3a 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 
Prawo  zamówień  publicznych  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.
Zamawiający  w  rozdziale  1  pkt  4.1  b)  SIWZ  wymagał  od  Wykonawców aby  w  celu 
potwierdzenia  spełnienia warunku udziału  w postępowaniu, posiadali  niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane 
polegające na  termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł  
brutto  każda,   potwierdzone  dokumentami,  że  usługi  te  zostały  wykonane  należycie. 
Dokumenty  muszą  potwierdzać  wymagany  zakres  prac,  wartość,   termin  i  miejsce 
realizacji. 
Wykonawca w załączniku nr 3 - Wykaz wykonywanych w ciągu pięciu lat zamówień wykazał 
realizację  3 robót a na potwierdzenie ich wykonania do oferty załączył 3 dokumenty.
Z treści załączonego dokumentu, wystawionego przez: Firmę SEMAR Sebastian Janusiewicz 
z Zielonej Góry nie wynika wymagany zakres realizowanych robót budowlanych.
Z treści  załączonego dokumentu,  wystawionego przez: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 
Sp. z o.o. z Gubina wynika, że roboty zostały zrealizowane na mniejszą wartość oraz  niż 
wymagał  tego  zamawiający  oraz  nie  wynika  wymagany  termin  realizacji  robót 
budowlanych. 
Zamawiający wezwał wykonawcę pismem z dnia 11 czerwca 2010 roku do uzupełnienia 
dokumentów.
Wykonawca  w  wyznaczonym  terminie  przesłał  faksem  dokument. Jednak  treść 
uzupełnionego   dokumentu  nie  potwierdza  wykonania  1  roboty  polegającej  na 
termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto   przez co 
Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wykonawca 
uzupełnił jedynie  dokument 

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Firma  Ogólnobudowlana  Bud-Lech  Lech 
Fedorowicz ze Starego Kisielina 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. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów, pozostałe złożone oferty uznać za ważne i ocenić 
w sposób następujący:



Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

1

P.H.U. WOJ-BUD
Zakład Remontowo-budowlany
Norbert Wojciechowski
os. Piastowskie 16A/24
62-200 Gniezno

277 157,50 zł 96,26 pkt

2

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

304 812,61 zł 87,53 pkt

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
INTER-BUD
Przemysław Grabowski
Międzylesie 1A
64-610 Rogoźno

422 717,00 zł 63,12 pkt

4
Firma Ogólnobudowlana 
IZO-BUD Piotr Kwiatkowski ul. Ogrodowa 45
62-070 Dopiewo

266 805,14 zł 100,00 pkt

5

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

318 540,63 zł 83,76 pkt

6

Firma Ogólnobudowlana
BUD-LECH
ul. Pionierów Lubuskich 48
66-002 Stary Kisielin

399 073,39 zł 66,86 pkt

7
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
Stanisław Hadrzyńskiul. Twardowska 2
63-220 Kotlin 277 157,50 zł 96,26 pkt

4. Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  4   jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  - 
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). 

5. Celem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
winien zgłosić się w dniu 29.06.2010 roku do siedziby Zamawiającego.

                                                    


