
Numer pisma: BZP. 271-011/0018/2016  Swarzędz, dnia 29 czerwca 2016r.

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

Przetarg nieograniczony:

„Przebudowa ulicy Jeżynowej w Swarzędzu i Zalasewie”

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza informuje, że:

1. Wyklucza wykonawcę: Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk, Kokoszki, Nekla na
podstawie  art. 24 ust. 2 pkt 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych - (…) zamawiający
wyklucza wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (…).  
Wykonawca  nie  wykazał  wymaganego  warunku  posiadania  niezbędnej  wiedzy  i
doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie  trzech robót dotyczących
budowy kanalizacji teletechnicznej o długości minimum 270 mb.
Z dokumentów załączonych do oferty jednoznacznie nie wynikało, że wykonawca spełnia
warunek posiadania niezbędnej wiedzy ww. zakresie. Zamawiający wezwał wykonawcę do
wyjaśnień. Z treści złożonego przez wykonawcę pisma wynika, że nie spełnia warunku w
ww. wskazanym warunku udziału w postępowaniu.

2. po uzupełnieniach, wyjaśnieniu rażącej nisko ceny oraz po dokonaniu oceny złożonej oferty
przez Wykonawcę, ofertę uznaje jako niepodlegającą odrzuceniu:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto / ilość

uzyskanych pkt  

Okres gwarancji /
ilość uzyskanych

pkt

Suma
uzyskanych

punktów

2

Budownictwo Drogowe KRUG 
Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Świerkowa 48
62-020 Rabowice

590.400,00 zł /
80 ,00 pkt

120 m-ce / 
20 pkt

100,00 pkt

3. Dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę: Budownictwo
Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. ze Swarzędza.
Powyższa oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu z przyczyn, o których mowa w art. 89
ustawy  Pzp,  dodatkowo  wykonawca  spełnił  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone
szczegółowo w SIWZ. Przedmiotowa oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium
oceny ofert.

4. Umowa  z  wykonawcą,  którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą,  zostanie
podpisana nie wcześniej niż w dniu  6 lipca 2016 roku.

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