
Numer pisma: BZP. 271.14.2014-15                                              Swarzędz, dnia 20 . 05 . 2014r.

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

Przetarg nieograniczony:  „Modernizacja skrzyżowania ulicy Przybylskiego – 3 
Maja wraz z remontem nawierzchni w ul. Granicznej w Swarzędzu”

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. Wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawców wskazanych w poniższej 
tabeli. 
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium 
do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą” – Wykonawcy wskazani w poniższej tabeli nie przedłużyli 
okresu związania ofertą. 

2. Odrzuca oferty przetargowe Wykonawców wykluczonych w postępowaniu a 
wskazanych poniższej tabeli, 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”.

TABELA WYKLUCZONYCH  WYKONAWCÓW

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa brutto 

2
Infrakom Sp z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan

2 712 319,43 zł

3
Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

2 665 584,27 zł

4

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych 
Drogmel Jerzy Cegłowski
Borowo Młyn
ul. Starych Wierzb 17
62-010 Pobiedziska

2 360 745,39 zł

5
Budownictwo Drogowe Krug Sp z o.o. sp. k.
ul. Świerkowa 48
62-020 Rabowice

3036809,34 zł

3. Pozostałe  oferty,  po  złożeniu  uzupełnień  i  dokonaniu  poprawia  w  ofercie 
przetargowej Wykonawcy: Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk Marek Begier z Nekli 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  oraz  zaistniałą 
wówczas  oczywistą   omyłkę  rachunkową  z  uwzględnieniem  konsekwencji 
rachunkowych  dokonanych  poprawek, uznaje  za  ważne  i  ocenia  w  sposób 
następujący:



Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena  cena ofertowa
 brutt Suma 

punktów

1

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie 
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

2 614 574,85 zł 86,05

6

Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk Marek 
Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

2 249 878,39 zł 100

4. Komisja dokonuje wyboru oferty nr 6 jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - i 
najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium  oceny  ofert  określonego  w 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny, która mieści się w 
kwocie  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 
publicznego. 

5. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w przedmiotowym postępowaniu w dniu 
27 maja 2014 roku.

                                                          ...............................................
                                                                      (podpis Kierownika zamawiającego)


