
                                                      
Informacja o wyniku postępowania 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.000057.2015   27.11.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00380/15    

 
Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń OIK w Kobylnicy. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu, do którego złożono trzy 

oferty: 

• Wybrano ofertę złożoną przez Bomax S.A., ul. Chłapowskiego 55, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, w której 

zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 19.520,10 zł brutto i udzielono 48 miesięcy gwarancji 

na wykonane prace budowlane. 

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną liczbę 

100,00 punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny, tj.: cena – 90,00 pkt i termin gwarancji na wykonane 

prace budowlane – 10,00 pkt. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

• Za drugą ważną uznano ofertę złożoną przez Energy Heat Technology Investment Marek Burcan ul. Niemodlińska 

58A, 45 – 865 Opole, która otrzymała 55,58 punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny, tj.: cena – 

55,58 pkt i termin gwarancji na wykonane prace budowlane – 0,00 pkt. 

• Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy, ponieważ nie wykazała spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, wykluczona została TWM Sp. z o.o., 

ul. S. Żeromskiego 9, 60 – 544 Poznań. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2) oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 2) SIWZ na potwierdzenie spełnienia 

przedmiotowego warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz potwierdzający należyte wykonanie w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie minimum trzech robót, których zakres obejmuje wykonanie instalacji chłodzenia/ klimatyzacji 

pomieszczeń, o wartości co najmniej 12.000,00 zł brutto każda, wraz z załączeniem dowodów określających czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Wykonawca do oferty załączył wykaz trzech zamówień wraz z referencjami poświadczającymi ich należytą 

realizację. 

Treść żadnego z przedłożonych dokumentów nie potwierdzała, iż zrealizowany został wymagany przez 

Zamawiającego zakres prac. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00349/15 z dnia 03.11.2015 r.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia stosownych 

dokumentów. 

Z odpowiedzi udzielonej przez Wykonawcę wynika, iż nie spełnia on postawionego warunku. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się 

za odrzuconą. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 03.12.2015 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dziękuję za udział w postępowaniu. 
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