
                       Informacja o wyniku postępowania 

 

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

ZP.272.000017.2016   10.05.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00153/16    

 

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

administracyjnego Zespołu Szkół w Rokietnicy, wraz z elementami zagospodarowania terenu. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając, 

ul. Romana Maya 28, 64 – 500 Szamotuły w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 1.515.145,32 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 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zawiera błąd w obliczeniu ceny zostaje 

odrzucona oferta Firmy Budowlanej DOTA Sp. z o.o., Sp. K., ul. Perzycka 22, 60 – 182 Poznań. 

Wykonawca do złożonej oferty załączył kosztorys w branży instalacji sanitarnej, w którym cena wyrażona została wyłącznie jako kwota 

netto. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00139/16, z dnia 04.05.2016 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących podstawy 
wyrażenia ceny kosztorysu ofertowego w branży instalacji sanitarnej, wyłącznie jako kwota netto. 

W odpowiedzi Wykonawca przedłożył pismo, w którym nie wskazał podstawy wyrażenia ceny przedmiotowego kosztorysu jedynie jako 

kwota netto, poinformował natomiast, iż wartość tego kosztorysu wyniesie 271.311,57 zł brutto. Z treści złożonych dokumentów 

wynika więc, iż Wykonawca, dopiero na etapie składania wyjaśnień, doliczył do ceny przedmiotowego kosztorysu podatek VAT. 

Nastąpiła zatem zmiana treści oferty w zakresie jednego z elementów składowych zaproponowanej ceny, a tym samym również zmiana 
treści oferty w zakresie zaproponowanej ceny, która obecnie wyniosłaby 2.550.311,96 zł brutto. 

Zgodnie z zapisami art. 87 ust. 1 ustawy. Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne są zmiany w treści złożonej oferty, 

z zastrzeżeniem możliwości dokonywania przez zamawiającego poprawek określonych w art. 87 ust. 2 cytowanej ustawy. 
Brak określenia przez Wykonawcę stawki podatku VAT, a następnie jego zmiana, stanowi błąd w obliczeniu ceny, którego nie można 

poprawić, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, w szczególności zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem. 

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

postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 
pok. 103A w dniu 17.05.2016 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                                

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 

Łącznie Cena –
90 % 

Termin  gwarancji na wykonane 
prace budowlane – 10% 

1 
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o. 

ul. Chrzanowskiego 23B, 87 – 100 Toruń  
62,90 10,00 72,90 

2 
Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając 

ul. Romana Maya 28, 64 – 500 Szamotuły  
90,00 10,00 100,00 

3 ORLIKON Sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61 –  860 Poznań 71,95 10,00 81,95 

4 
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe JACK–BUD Sp. z o.o. 

os. Bolesława Chrobrego pawilon 110, 60 – 681 Poznań 
63,11 10,00 73,11 

5 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o. 

ul. Bukowska 237, 60 – 189 Poznań  
71,73 10,00 81,73 

6 TWM Sp. z o.o., ul. S. Żeromskiego 9, 60 – 544 Poznań 84,18 10,00 94,18 

7 Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o., Sp. K., ul. Perzycka 22, 60 – 182 Poznań ------- --------- ------- 

8 

Konsorcjum: 

Lider – INET PLUS Sp. z o.o., ul. Warcka 6, 98 – 200 Sieradz 

Partner – Fram–BUD Sp. z o.o., ul. Józefa Hallera 6–8, 60 – 104 Poznań 

47,88 10,00 57,88 


