
 

                      
                                    

Informacja o wyniku postępowania 

 

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

ZP.272.00040.2015   24.09.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00290/15    

 

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

na modernizację obiektów zlokalizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 

Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 – Część nr 2. 

 

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 przedmiotowej Części, do której złożono trzy oferty: 

• Wybrano ofertę złożoną przez ORLIKON Sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61–860 Poznań, w której zaproponowano 

realizację zamówienia za kwotę 986.177,18 zł brutto i udzielono 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty 

budowlane. 

Oferta Wykonawcy jest jedyną ważną złożoną w przedmiotowej Części 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. 

• Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, ponieważ nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 

ofertą wykluczeni z udziału w postępowaniu zostają: 

− Firma Architektoniczno – Budowlana Restauracji Zabytków ARCHITEKTON Leszek Peljan, Leszek Link Sp. J., 

Rynek 4A, 67–200 Głogów. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00247/15 z dnia 04.09.2015 r.) zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie. 

− Konsorcjum: 

Lider – DEMIURG Sp. z o.o., Sp. K., ul. Płowiecka 11/2, 60–277 Poznań oraz Partner – Firma Budowlano – 

Sztukatorska i Renowacji Zabytków Sebastian Domaniecki, ul. Rydzowa 15, 64 – 530 Kaźmierz. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00247/15 z dnia 04.09.2015 r.) zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W odpowiedzi Wykonawca przedłożył dokumenty zawierające 

informację, iż nie wyraża wymaganej zgody. 

Ponadto w ofertach tych Wykonawców stwierdzono omyłki rachunkowe. Ponieważ Wykonawcy zostają 

wykluczeni z udziału w postępowaniu Zamawiający nie dokonywał w nich stosownych poprawek. 

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

ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 30.09.2015 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl                           
                    


