
BZP. 341-27/2010                                                        Swarzędz, 21 maja 2010r.
Numer pisma: BZP. 341-0027/017/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

– informacja o wynikach postępowania -
Przetarg nieograniczony:

„Budowa oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: Rabowice 
ul. Bliska i Leśnej Polanki, Uzarzewo ul. Kalinowa, Kasztanowa”. 

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 Wykonawcę: 
Konsorcjum Firm - Lider: Urbs projekt s.c. Krzysztof Grzebyk, Konrad Janowski z 
siedzibą w Warszawie, ul. Niemcewicza 7/9 oraz Członka konsorcjum: Stanisław 
Grzegorz  Korpanty  z  siedzibą  w  Ciechanowie,  ul.  17  Stycznia  13  lok.  13 - 
"zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  nie  wykazali 
spełniania warunków udziału w postępowaniu"; 
Zamawiający w rozdziale 3 pkt  I.1 3) oraz III 1) SIWZ wymagał od Wykonawców 
dołączenia do oferty:
 - Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień   publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 
 - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2);
Wykonawca  do  swojej  oferty  nie  dołączył  wymienionych  powyżej  oświadczeń 
podpisanych przez  Pana Krzysztofa Grzebyka.
Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem  z  dnia  13  maja  2010  roku  do 
uzupełnienia oświadczeń. Wykonawca w wyznaczonym terminie przesłał faksem 
oświadczenia, jednak oświadczenia są podpisane z datą 11.03.2010, co oznacza, 
że treść oświadczeń jest złożona wcześniej niż data ogłoszenia o zamówieniu - 
22.04.2010r.  Przesłane  oświadczenie   jest  oznaczone  jako  inna  sygnatura 
BZP.341-12/10 i nie dotyczy przedmiotowego postępowania. Wobec powyższego 
Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy:  Konsorcjum Firm - Lider: Urbs projekt 
s.c. Krzysztof Grzebyk, Konrad Janowski z siedzibą w Warszawie, ul. Niemcewicza 
7/9  oraz  Członka  konsorcjum:  Stanisław  Grzegorz  Korpanty  z  siedzibą  w 
Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 13 lok. 13, 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".

3. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 
4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcę: GEOPLAN s.c. z siedzibą we 
Wrocławiu,  ul.  Strzegomska 42j/14 -  "zamawiający wyklucza z   postępowania 
Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu";
Zamawiający w rozdziale 3 pkt   I.1 3) i  II.1 4) oraz III 1)  SIWZ wymagał od 
Wykonawców dołączenia do oferty:
 - Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień   publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1);
 - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2);



- Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek 
posiadania takich uprawnień (zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 6);
Wykonawca  do  swojej  oferty  nie  dołączył  wymienionych  powyżej  oświadczeń 
podpisanych przez  Pana Adriana Luszka oraz nie dołączył oświadczenia, że osoby, 
które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem  z  dnia  13  maja  2010  roku  do 
uzupełnienia oświadczeń. Wykonawca w wyznaczonym terminie przesłał faksem 
oświadczenia, jednak oświadczenia są podpisane z datą 14.05.2010, co oznacza, 
że treść oświadczeń jest złożona później niż dzień otwarcia ofert - 30.04.2010r. 
Uzupełnione dokumenty pozostają w sprzeczności z art.  26 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  „Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym  upłynął  termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu albo termin składania ofert".

4. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: GEOPLAN s.c., 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".

5. Wykluczyć wykonawcę: Rapalska-Kaczmarek,  Grocholewska Architekci  s.c.,   ul. 
Piekary 19,  61-823 Poznań, na podstawie  art.  24 ust.  2  pkt  4  ustawy Prawo 
zamówień publicznych - „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie 
Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. 
Zamawiający  w   Rozdziale  3  pkt  I.1  3)  oraz  pkt  III  1)  SIWZ  wymagał  od 
Wykonawców złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez 
Zamawiającego  z  art.  22  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych  (zgodnie  z 
ZAŁĄCZNIKIEM  NR  1)  oraz  oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2)
Wykonawca do swojej  oferty  nie  załączył  oświadczeń podpisanych przez  Panią 
Hannę Rapalską-Kaczmarek.
Ponadto 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  3 lat  przed upływem terminu składania  ofert,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 
usług, polegających  na  sporządzeniu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego, w tym co najmniej 2 usługi o powierzchni opracowania powyżej 
50  ha,  potwierdzone  dokumentami,  że  usługi  te  zostały  wykonane  należycie. 
Dokumenty muszą potwierdzać wymagany zakres prac, powierzchnię opracowania, 
termin i miejsce realizacji 
Wykonawca  w  załączniku  nr  3  -  Wykaz  wykonywanych  w  ciągu  trzech  lat 
zamówień wykazał realizację  5 usług a na potwierdzenie ich wykonania do oferty 
załączył 4 dokumenty.
Z  treści  załączonego  dokumentu,  wystawionego  przez:  Miejską  Pracownię 
Urbanistyczna  z  Poznania  z  dnia  27.06.2009  r.  nie  wynika powierzchnia 
opracowania sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
a z treści załączonego dokumentu, wystawionego przez: Urząd Miasta z Lubonia z 
dnia  29.05.2009  r.  wynika że  usługi  polegające  na  sporządzeniu  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  były  realizowane  przez  firmę  ATRIUM 
Autorskie Studio Architektury Marian Urbański z siedzibą na ul. Mostowej 25/34 w 
Poznania.



Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem  z  dnia  13  maja  2010  roku  do 
uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył osobiście oświadczenia i dokumenty. 
Jednak  treść  uzupełnionych  dokumentów  nie  potwierdza  wykonania  1  usługi 
polegającej  na  sporządzeniu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego o powierzchni opracowania powyżej 50 ha.  przez co Wykonawca 
nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca uzupełnił 
jedynie  wymagane  oświadczenia  podpisane  przez  Panią  Hannę  Rapalską-
Kaczmarek  oraz  przedstawił  dokument  -  Dziennik  Urzędowy,  którego  treść 
potwierdza wymaganą powierzchnię opracowania  wykonanej usługi dla Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej z Poznania.

6. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Rapalska-Kaczmarek,  Grocholewska 
Architekci  s.c.,  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".

7. Wykluczyć wykonawcę: API Sp. z o.o.,  ul. Mickiewicza 27/8, 60-835 Poznań, na 
podstawie  art.  24  ust.  2  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  -  „Z 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  sie  Wykonawców,  którzy  nie 
wykazali spełnienia 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  3 lat  przed upływem terminu składania  ofert,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 
usług, polegających  na  sporządzeniu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego, w tym co najmniej 2 usługi o powierzchni opracowania powyżej 
50  ha,  potwierdzone  dokumentami,  że  usługi  te  zostały  wykonane  należycie. 
Dokumenty muszą potwierdzać wymagany zakres prac, powierzchnię opracowania, 
termin i miejsce realizacji.
Wykonawca w załączniku nr 3 - Wykaz wykonywanych w ciągu trzech lat zamówień 
wykazał realizację  5 usług a na potwierdzenie ich wykonania do oferty załączył 3 
dokumenty.
Z  treści  załączonego  dokumentu,  wystawionego  przez:  Urząd  Miasta  w 
Pobiedziskach  z  dnia  16.03.2010  r.   wynika,  że  wykazane  usługi  z  zakresu 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są w trakcie 
realizacji co jest niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem  z  dnia  13  maja  2010  roku  do 
uzupełnienia  dokumentów.
Wykonawca w wyznaczonym terminie przesłał faksem dokumenty. Jednakże treść 
uzupełnionych  dokumentów  nie  potwierdza  wykonania  usług  w  wymaganym 
zakresie  przez  co  Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 
postępowaniu.

8. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: API Sp. z o.o., 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".

9. Po uzupełnieniu 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

3
REGIOPLAN Sp. z o.o.
ul. Wolbromska 7
53-148 Wrocław

90 280,00 zł 100,00 pkt

4

Lider Konsorcjum:
INPLUS Sp. z o.o.
ul. Wilczyńskiego  25E/216
10-686 Olsztyn
Członek Konsorcjum:
Biuro Architektoniczno-Urbanistyczna BDK s.c.
ul. Wilczyńskiego 25E/221
10-686 Olsztyn

119 072,00 zł 75,82  pkt

10. Komisja proponuje wybór oferty nr 3  jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - 
i  najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium  oceny  ofert  określonego  w 
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  –  najniższej  ceny  (cena  oferty 
przetargowej nr 3 mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia publicznego). 

11. Celem  podpisania  umowy  Wykonawca,  którego  oferta  została  uznana  za 
najkorzystniejszą,  winien  jest  zgłosić  się  w  dniu  27.05.2010  roku  do  siedziby 
Zamawiającego.


