
 
 

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 dostaw lub usług: 

Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boisk sportowych w ramach 
programu „Moje Boisko Orlik 2012”, połoŜonych na terenie Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki 
w Mosinie, przy ul. Topolowej 2 
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: 3 
 

3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH:  1/2 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), ze względu na niezgodność treści 
oferty z treścią SIWZ, zostały odrzucone oferty niŜej wskazanych Wykonawców: 
1) Plan3D  s.c., ul. Łąkowa 7A, 90 – 562 Łódź, 
2) ANI Pracownia Projektowa, Mrowino ul Radziwoja 1, 62 – 090 Rokietnica. 
Wykonawcy do oferty nie załączyli potwierdzenia dokonania wizji lokalnej na obiekcie. 
Zgodnie z zapisem ust. 2 pkt 2 rozdziału V SIWZ Wykonawcy byli zobowiązani załączyć 
przedmiotowe dokumenty do oferty.  

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony 
Plan3D s.c.,ul. Łąkowa 7A, 90 – 562 Łódź. Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium. 
Zgodnie z zapisami rozdziału XIV SIWZ Wykonawca był zobowiązany wnieść wadium przed 
upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy ofertę Wykonawcy 
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

Ponadto stwierdzono, iŜ: 
1. Plan3D  s.c., ul. Łąkowa 7A, 90 – 562 Łódź. Wykonawca: 

– do oferty załączył wykaz usług potwierdzający wykonanie tylko jednej pracy 
odpowiadającej swoją wartością przedmiotowi zamówienia. Wskazane w wykazie prace 
nie odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca do oferty nie 
załączył dokumentów potwierdzonych naleŜyte wykonanie prac. 
Zgodnie z zapisem ust. 1 pkt 3 rozdziału V SIWZ  oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez 
Zamawiającego w trakcie toczącego się postępowania Wykonawca był zobowiązany 
załączyć do oferty wykaz usług odpowiadających swoją wartością i rodzajem 
przedmiotowi zamówienia (dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej budowy 
boisk sportowych o wartości zbieŜnej z wartością złoŜonej przez Wykonawcę oferty), 
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie. 

– złoŜył ofertę podpisaną tylko przez jednego ze wspólników, bez załączenia stosownego 
pełnomocnictwa. Z załączonej do oferty umowy spółki cywilnej wynika, iŜ zaciąganie 
zobowiązań pow. 5.000,00 zł nie naleŜy do zakresu zwykłych czynności zarządu spółki, 
zatem oferta, złoŜona na zaproponowaną kwotę, powinna zostać podpisana przez obu 
wspólników, lub przez jednego z nich umocowanego, na podstawie pełnomocnictwa, 
do reprezentacji spółki na zewnątrz. 

2. ANI Pracownia Projektowa, Mrowino ul Radziwoja 1, 62 – 090 Rokietnica. Wykonawca 
do oferty: 
– załączył zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione 

03.03.2009r. 
Zgodnie z zapisem ust. 1 pkt 1 rozdziału V SIWZ Wykonawca był zobowiązany załączyć 
do oferty zaświadczenie wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

– nie załączył dokumentów potwierdzających, Ŝe wskazane w wykazie zrealizowanych 
usług prace zostały wykonane naleŜycie. 
Zgodnie z zapisem ust. 1 pkt 3 rozdziału V SIWZ Wykonawca był zobowiązany załączyć 
przedmiotowe dokumenty do oferty. 

– załączył, dla osoby przewidzianej do realizacji zamówienia w branŜy architektonicznej, 
zaświadczenie o przynaleŜności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, którego 
termin waŜności upłynął 31.12.2008r. 
Zgodnie z zapisem Rozdziału V ust. 1 pkt 4 SIWZ Wykonawca był zobowiązany załączyć 
aktualne zaświadczenie do oferty. 

Zamawiający nie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów, poniewaŜ, 
zgodnie z art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy, ich oferty podlegają odrzuceniu mimo złoŜenia 
przedmiotowych dokumentów. 
 

 

 

 

 



 

 

4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

             Ogłoszenie  nr   181291 – 2009                          z dnia  19.10.2009 r. 
 

5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT: 
najniŜsza:   22.997,00 zł brutto                                         najwyŜsza:   22.997,00 zł brutto 
 

6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:  
„AMIBUD” Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59 – 930 Pieńsk 
 

7.CENA WYBRANEJ OFERTY:  
22.997,00 zł brutto                            

 
8. UZASADNIENIE WYBORU 
Wybrana oferta jest jedyną waŜną 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. 
Plan3D s.c. 

ul. Łąkowa 7A, 90 – 562 Łódź 
---------------- 

2. 
„AMIBUD” Cezary Ilnicki 

ul. Świerczewskiego 84, 59 – 930 Pieńsk 
100,00 

3. 
ANI Pracownia Projektowa 

Mrowino, ul. Radziwoja 1, 62 – 090 Rokietnica 
---------------- 

 
 

 


