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

Przetarg nieograniczony:

„Profilowanie i wałowanie oraz utwardzanie dróg 
na terenie miasta i gminy Swarzędz w 2012 roku”

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 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 2010r. nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) Wykonawcę: Zakład Wielobranżowy TRANS – BRUK Marek Begier, ul. Wiosny 
Ludów 58, 62-330 Nekla - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie 
wykazali  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wykonawca  nie uzupełnił 
prawidłowo  i  w terminie  do  dnia  12  .  03  .  2012r.  oświadczeń/dokumentów w złożonej 
ofercie przetargowej w zakresie:
1)Wykazu  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym   do  wykazania   spełniania 
warunku  wiedzy  i  doświadczenia,  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, 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  dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone w zakresie warunku:
– wykonali  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty 
odpowiadające  swoim  rodzajem  przedmiotowi  zamówienia  tj.  równania  i/lub 
utwardzania  dróg  gruntowych  o  wartości  co  najmniej  400000,00  zł  brutto  każda 
robota,  potwierdzone  dokumentami,  że  roboty  te  zostały  wykonane  zgodnie  z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Referencje od Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 20.02.2012r., od Urzędu 
Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 05.07.2010r. oraz od Urzędu Miasta i Gminy  
Czerniejewo  z  dnia  15.09.2009r.  dotyczą  budowy  dróg  wraz  z  wykonaniem 
nawierzchni  bitumicznej.  W  związku  z  tym  referencje  nie  potwierdzają  
wykonania robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i  
nie  mogą  zostać  uznane.  Konieczne  jest  potwierdzenie  wykonania  3  robót 
odpowiadających  swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia  –  równania  i/lub 
utwardzania  dróg  gruntowych  –  o  wartości  co  najmniej  400000,00  zł  brutto  
każda robota. 
Wykonawca  nie  uzupełnił  w  wymaganym  zakresie  przedmiotowych 
referencji/dokumentów – nie złożył również nowego Wykazu robót budowlanych w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania wiedzy i doświadczenia.

Odrzucić  ofertę  przetargową Wykonawcy: Zakład  Wielobranżowy TRANS –  BRUK Marek 
Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla 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.

2. Złożone pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:



Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Suma 
punktów

1
TRANS – MASZ 
Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A.
ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński

185 761,60 zł 87,76 pkt

3
FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych 
Ryszard Bianek
ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wlkp.

190 944,00 zł 85,37 pkt

4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
SPEC Remigiusz Nowacki
ul. St. Mikołajczyka 65/1, Błażejewo, 62-035 Kórnik

163 015,40 zł 100,00 pkt

5
Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX 
Janachowski Lesław
64-610 Rogoźno, Ruda 12/B

 234 753,20 zł 69,44 pkt

6
Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c.
Elżbieta, Jacek Majdeccy
62-310 Pyzdry, Lisewo 39

  193 928,00 zł  84,06 pkt

3. Oferta  nr 4  Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  -  Handlowo  -  Usługowe  SPEC 
Remigiusz  Nowacki,  ul.  St  Mikołajczyka  65/1,  Błażejewo,  62-035  Kórnik 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.  

4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu  21 . 03 . 2012 roku.


