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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
- Wykonawcach którzy zostali wykluczeni  z postępowania -

- i ofertach które zostały odrzucone -

Przetarg nieograniczony:

 „Modernizacja basenów na Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu 

przy ul. Kosynierów 1”

Na podstawie art.  92 i  93 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  
poz. 907 z późn. zm) Wykonawcę: Lin-Tech Sp. z o.o., ul. Odrzutowa 6, Janikowo, 62-006 
Swarzędz:  „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, 
którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”. Na podstawie art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał Wykonawcę – pismem 
przesłanym dnia 12.02.2015r. - do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów. 
Złożone  oświadczenia  nie  potwierdzają  spełniania  wymagań  określonych  w  treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Załączone  referencje  wystawione  przez  Centrum  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  AKWEN  
w  Czerwonaku  z  dnia  15.09.2014r.  (jak  i  sam  Wykaz  robót  budowlanych)  nie  
potwierdzają  w  całości  faktu  wykonania  robót  odpowiadających  swoim  rodzajem  
przedmiotowi  zamówienia.  Wykonawca  nie  wykazał  wykonania  robót  budowlanych  
dotyczących wymiany lub ułożenia płytek w basenie o powierzchni 300m2  . Wykonawca 
wykazał jedynie wykonanie „prac modernizacyjnych nawierzchni hali basenowej w ilości  
350  m2”  -  brak  danych  odnośnie  robót  budowlanych  dotyczących  układania  płytek  
w  samej  niecce  basenowej  (basenie)  i  w  wymaganej  ilości.  W  przesłanych  
„uzupełnieniach”  Wykonawca  również  nie  potwierdził  wykonania  robót  budowlanych  
dotyczących wymiany płytek w basenie o powierzchni co najmniej 300m2. Wykonawca  
przedstawił jedynie wykonanie wymiany płytek na plaży   i w basenie w ilości 350m2, co  
jednak  nie  jest  tożsame  z  wymaganym  warunkiem  udziału  w  przedmiotowym  
postępowaniu przetargowym (brak informacji  o  wymianie  płytek  w wymaganej  ilości  
w samym basenie – według Słownika Języka Polskiego PWN basen to sztuczny zbiornik  
na wodę, zwykle do celów rekreacyjnych oraz teren na którym znajduje się sztuczny  
zbiornik).
Na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ofertę  wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Lin-Tech Sp. z o.o., ul. Odrzutowa 6, Janikowo, 
62-006 Swarzędz 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. Złożoną ofertę uznać za najkorzystniejszą i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Okres gwarancji Suma punktów

1

Cermag Construction Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 38-40
53-611 Wrocław

535535,00 zł

ilość punktów 
w kryterium: 

90 pkt

6 lat

ilość punktów 
w kryterium: 

5 pkt

95 pkt



4. Unieważnić  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r.  poz.  907 z  późn.  zm.): „Zamawiający unieważnia  postępowanie  o  udzielenie 
zamówienia, jeżeli  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający  może  zwiększyć  tę  kwotę  do  ceny  najkorzystniejszej  oferty. 
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę,  którą  zamawiający  może  przeznaczyć  na  sfinansowanie  przedmiotowego 
zamówienia  w  wysokości  400000,00 zł  brutto.  Zamawiający  nie  może  przeznaczyć  na 
sfinansowanie  przedmiotowego  zamówienia  zwiększonych  środków  -  do  ceny 
najkorzystniejszej  oferty  przetargowej  (cena  złożonej  oferty  przetargowej  przewyższa 
kwotę, którą zamawiający zamierza jak i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).


