
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY  

ZAMAWIAJĄCY 
nazwa: Powiat Poznański 
adres: ul. Jackowskiego 18 
          60-509 Poznań 

 Tel./fax. (061)8410-500 / (061)8480-556    
 

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ilość, liczbę i rodzaj zamawianych robót budowlanych: 

Wykonanie modernizacji budynku Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie 
wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT:12 
 

3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH:  3/3 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostali Wykluczeni niŜej wskazani 
Wykonawcy. 
– ADEXBUD Przedsiębiorstwo MontaŜowo – Budowlane, ul. Brzozowa 1, 64 – 600 Oborniki 

Wlkp. Wykonawca w załączonym do oferty wykazie osób przewidzianych do realizacji 
zamówienia wskazał jedynie, iŜ dysponuje wymienionymi osobami, nie wskazując podstawy 
do dysponowania nimi. 
Zgodnie z zapisem Rozdziału V ust. 1 pkt 4 SIWZ Wykonawca winien przedłoŜyć wykaz 
zawierający m.in. informację o podstawie do dysponowania przeznaczonymi do realizacji 
zamówienia osobami. 
Wykonawca został wezwany do złoŜenia wyjaśnień dotyczących przedmiotowego wykazu. 
W odpowiedzi Wykonawca przedłoŜył informacje, iŜ będzie dysponował osobami 
przewidzianymi do realizacji zamówienia wraz z zawartymi z nimi umowami o dzieło, w tym 
z dotyczącą innego obiektu, nieaktualną (obowiązującą od 02.01.09 r. do 30.11.09 r.), 
umową zawartą z osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej. 
Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 3 SIWZ Wykonawca był zobowiązany wykazać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu nie później niŜ na dzień składania ofert. 
W związku z powyŜszym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

– FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63 – 000 Środa Wlkp.  
Wykonawca w załączonym do oferty wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia 
wskazał jedynie, iŜ dysponuje wymienionymi osobami, nie wskazując podstawy do 
dysponowania nimi. 
Zgodnie z zapisem Rozdziału V ust. 1 pkt 4 SIWZ Wykonawca winien przedłoŜyć wykaz 
zawierający m.in. informację o podstawie do dysponowania przeznaczonymi do realizacji 
zamówienia osobami. 
Wykonawca został wezwany do złoŜenia wyjaśnień dotyczących przedmiotowego wykazu. 
W odpowiedzi Wykonawca przedłoŜył informacje iŜ będzie dysponował osobami 
przewidzianymi do realizacji zamówienia.  
Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 4 SIWZ jeŜeli Wykonawca wskazał, iŜ będzie dysponował 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia udostępnionymi mu przez inne podmioty był 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu fakt dysponowania nimi, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Wykonawca nie przedłoŜył stosownych dokumentów. 
W związku z powyŜszym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

– „PEKABUD – MORASKO” Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60 – 462 Poznań. 
Wykonawca w załączonym do oferty wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia 
wskazał jedynie, iŜ dysponuje wymienionymi osobami, nie wskazując podstawy 
do dysponowania nimi. 
Zgodnie z zapisem Rozdziału V ust. 1 pkt 4 SIWZ Wykonawca winien przedłoŜyć wykaz 
zawierający m.in. informację o podstawie do dysponowania przeznaczonymi do realizacji 
zamówienia osobami. 
Wykonawca został wezwany do złoŜenia wyjaśnień dotyczących przedmiotowego wykazu. 
W odpowiedzi Wykonawca przedłoŜył informacje, iŜ z osobą przewidzianą do realizacji 
zamówienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ma zawartą umowę  o pracę 
natomiast będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia 
w specjalnościach: wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz eklektycznej 
i telekomunikacyjnej. 
Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 4 SIWZ jeŜeli Wykonawca wskazał, iŜ będzie dysponował 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia udostępnionymi mu przez inne podmioty był 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu fakt dysponowania nimi, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 



dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Wykonawca nie przedłoŜył stosownych dokumentów. 
W związku z powyŜszym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
w specjalnościach: wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz eklektycznej 
i telekomunikacyjnej. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania 
uznaje się za odrzucone. 
 

4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

                      Ogłoszenie  nr   21091 – 2010                   z dnia  28.01.2010 r. 
 

5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT: 
najniŜsza:    1.771.283,65 zł brutto                                        najwyŜsza:   2.829.811,24 zł brutto 
 
6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:  
MALBUD Zakład Remontowo – Budowlany Eugeniusz Nowak, ul. Zagłoby 5, 60 – 177 Poznań 
 

7.CENA WYBRANEJ OFERTY:  
1.771.283,65zł brutto                            

 
8. UZASADNIENIE WYBORU 
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą złoŜoną w zakresie prowadzonego postępowania 
i otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryterium oceny cena 
100%. Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału  w postępowaniu. 
 

 

9. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, 
streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba punktów 
w kryterium cena 

1 
Przedsiębiorstwo „BEGIER” Henryk Begier i Synowie Spółka Jawna 

Jelonek, ul Obornicka 8A, 62 – 002 Suchy Las 
75,83 

2 PLUS SYSTEM Sp. z o.o., ul. Samotna 4, 61 – 441 Poznań 71,55 

3 
ADEXBUD Przedsiębiorstwo MontaŜowo – Budowlane 

ul. Brzozowa 1, 64 – 600 Oborniki Wlkp. 
---------------- 

4 
FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak 

Strzeszki 9, 63 – 000 Środa Wlkp. 
---------------- 

5 
„POS – REMAL” Sławomir Świtała, Michorzewo 

ul. Polna 1, 64 – 316 Kuślin 
69,50 

6 
Zakład Usługowo – Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. 
ul. Jęczmienna 6, 63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą 

90,46 

7 
MALBUD Zakład Remontowo – Budowlany Eugeniusz Nowak 

ul. Zagłoby 5, 60 – 177 Poznań 
100,00 

8 
Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe AZ Zdzisław Filipiak Sp. z o.o. 

ul. Poprzeczna 3, 62 – 005 Owińska 
62,59 

9 
„PEKABUD – MORASKO” Sp. z o.o. 

ul. Szarych Szeregów 25, 60 – 462 Poznań 
---------------- 

10 
Firma Instalacyjno – Budowlana „WIRAX” Spółka Jawna 
Stanisław Biłat, Jacek Wojtaś, Sławomir Mazurowski 

ul. Częstochowska 77, 62 – 800 Kalisz 
75,50 

11 
Firma Remontowo – Budowlana Piotr Szymański 

ul. Brzozowa 9, 61 – 429 Poznań 
83,50 

12 
Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” 

ul. Partyzantów 5, 64 – 510 Wronki 
88,14 

 
 
 

 


