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

–
Przetarg nieograniczony:

Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie 
miasta i gminy Swarzędz, należących do Gminy Swarzędz

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. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy: P.P.H.U  SPEC  Przemysław  Szczepański, 
Węgierskie  3/3,  62-025  Kostrzyn  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4)  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.
Na podstawie art.  90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca 
ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia – ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że  
oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  
pismem z dnia 22.01.2014r. został  wezwany do wyjaśnienia kwestii  rażąco niskiej ceny  
w złożonej ofercie przetargowej. Wykonawca nie wykazał,  że oferta zawiera prawidłowo  
złożoną cenę ofertową – wyjaśnienia Wykonawcy nie uzasadniają zaoferowanej ceny. 

2. Złożone  pozostałe  oferty -  po  uzupełnieniu  brakujących  oświadczeń/dokumentów  (na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez Wykonawcę: ATA – 
TECHNIK Sp. z o.o. Sp. K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń, oraz  po wyjaśnieniu 
kwestii  rażąco  niskiej  ceny  (na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych)  przez  Wykonawcę:  Zakład  Usługowo  –  Handlowy  Bud Hanex Sobierajska-
Nowacka Hanka Maria - uznać za ważne  i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Suma 
punktów

1
ATA – TECHNIK Sp. z o.o. Sp. K.A. 
ul. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń 1365935,17 zł 24,79 pkt

2
Firma Budowlano-Remontowo–Drogowa 
Dariusz Białobrzycki
Os. K. Wielkiego  14A/1, 62-200 Gniezno

426564,00 zł 79,40 pkt

3
Zakład Usługowo – Handlowy BUD-HANEX 
Sobierajska-Nowacka Hanka Maria
ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik

 338672,38 zł 100,00 pkt

5
PPUH Nortex Stanisław Konwisarz 
os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 429628,79 zł 78,83 p

3. Oferta nr 3 Wykonawcy: Zakład Usługowo – Handlowy BUD-HANEX  Sobierajska-Nowacka 
Hanka Maria,  ul.  Wojska Polskiego  18,  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  6 . 02 . 2014 roku.


