
 

                                                      
Informacja o wyniku postępowania 

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

ZP.272.00022.2016   10.05.2016 r. 

L.dz.: ZP.KW-00152/15    

 

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

na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. 

 

Do  niniejszego postępowania zostały złożone dwie następujące oferty wraz z zaproponowanymi cenami 

brutto:  

− ART BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz Artur Przybylski, pl. Ludwika Waryńskiego 

8/3, 60 – 579 Poznań – 212.238,80 zł,  

− TWM Spółka z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 9, 60 – 544 Poznań – 208.443,16 zł. 

Na realizację zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 180.109,69 zł brutto. 

W związku z powyższym prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ponieważ oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Jednocześnie w złożonych ofertach stwierdzono brak wykazania przez Wykonawców spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, w następującym zakresie: 

– ART BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz Artur Przybylski pl. Ludwika Waryńskiego 

8/3, 60 – 579 Poznań. 

Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca załączył do oferty wykaz trzech robót 

budowlanych wraz z potwierdzającymi ich należytą realizacją referencjami. Z treści przedłożonych 

dokumentów nie wynika, czy wykazane prace  obejmowały swoim zakresem wykonanie posadzek na gruncie 

o wymaganej przez Zamawiającego wartości. 

– TWM Sp. z o.o., ul. S. Żeromskiego 9, 60 – 544 Poznań. 

Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca załączył do oferty wykaz trzech robót 

budowlanych, z których tylko wskazana w pozycji nr 1 potwierdziła spełnienia postawionego warunku. Z treści 

dokumentów dotyczących pozycji nr 2 nie wynika czy Wykonawca budował pochylnie dla osób 

niepełnosprawnych oraz czy praca ta obejmowała swoim zakresem wykonanie posadzek na gruncie o 

wymaganej przez Zamawiającego wartości. Ponadto dla roboty wykazanej w pozycji nr 3 Wykonawca nie 

załączył dokumentu potwierdzającego jej należytą realizację. 

Zgodnie z zapisem 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 zamówień, z których każde obejmuje swoim zakresem wykonanie posadzek 

na gruncie, o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto, wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

Dopuszczalne było również spełnienie przedmiotowego warunku poprzez wykazanie we wskazanym powyżej 

terminie należytej realizacji minimum trzech zamówień obejmujących swoim zakresem wykonanie posadzek na 

gruncie, o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto każde i minimum trzech zamówień polegających na budowie 

pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody, określające, że wskazane roboty zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Ponieważ postępowanie zostaje unieważnione Zamawiający nie wzywał Wykonawców do złożenia prawidłowych 

dokumentów. 
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