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

ZP.272.00035.2015   04.09.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00251/15    

 

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

remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. 

 

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 wybrano ofertę złożoną przez 

DEMIURG Sp. z o.o. Sp. k, ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia 

za kwotę 329.167,02 zł brutto i udzielono 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane.  

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

punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, została odrzucona oferta 

złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając, ul. Romana Maya 28, 64-500 Szamotuły. Wykonawca 

w przedłożonym kosztorysie na roboty budowlane w pozycji: 

- 112 zaoferował: „ościeżnice regulowane w okleinie jak skrzydło drzwiowe na szerokość muru (drzwi 

do pomieszczenia 209) wraz z elektriryglem”, podczas gdy Zamawiający wymagał ościeżnicy stałej do drzwi 

dwuskrzydłowych 80+80 np. stała systemu Pol-Skone lub równoważnej. 

- 113 zaoferował „Skrzydła drzwiowe płytowe pełne wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, fabrycznie wykończone, okleina naturalna w kolorze jak skrzydła istniejące 

w pozostałych pomieszczeniach (odcień dębu) – drzwi do pomieszczenia 209”, podczas gdy Zamawiający wymagał 

montażu skrzydeł drzwiowych – dwuskrzydłowych o podziale 80+80cm, konstrukcja skrzydła ramiak drewniany 

obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej, kolor do uzgodnienia.  

Zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 4 pkt 2 oraz Rozdziału XII ust. 1 SIWZ Wykonawca winien przedłożyć 

kosztorysy ofertowe, które uwzględniają wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Zaoferowanie przez Wykonawcę ościeżnicy o innych wymiarach i innego rodzaju niż wymagane przez 

Zamawiającego, oraz innych drzwi powoduje niezgodność złożonej oferty z SIWZ. 

Ponadto w ofercie tej w przedłożonych kosztorysach ofertowych stwierdzono omyłki w opisie oraz rozbieżności 

w opisie w odniesieniu do przedmiarów stanowiących integralną część SIWZ. Ponieważ przedmiotowa oferta 

podlega odrzuceniu Zamawiający nie dokonywał w niej poprawek oraz nie wzywał Wykonawcy do złożenia 

wyjaśnień. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w przedmiotowym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

 (waga: 90%) 

Liczba punktów w kryterium 

termin gwarancji na wykonane 

roboty budowlane  

(waga: 10%) 

RAZEM 

1 
Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając,  

ul. Romana Maya 28, 64-500 Szamotuły 
- - - 

2 STRUKTUM SJ Sp. z o.o., ul.Gardowska 2a, 61-312 Poznań 83,16 10 93,16 

3 DEMIURG Sp. z o.o. Sp.k, ul.Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań 90 10 100 

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

ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 10.09.2015 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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