
 

                                                      

 
Informacja o wyniku postępowania 

 

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

ZP.272.000023.2016   24.05.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00175/16    

 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 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 2015 r., poz. 2164) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez 

Spółdzielnię Rzemieślniczą Zdunów, Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu, ul. Słowiańska 53C,  

61-664 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 108.512,25 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. 

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

złożyli oferty w niniejszym 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 

prace budowlane 

 

(waga: 10%) 

RAZEM 

1 

Artur Przybylski ART BUD Roboty Ogólnobudowlane 

Nowoczesne Aranżacje Wnętrz, 

pl. Ludwika Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań 

66,65 10,00 76,65 

2 
JG-BUD Jan Grzybowski, Daszewice 

ul. Dolna 36, 61-160 Poznań 
- - - 

3 
DEMIURG Sp. z o.o. Sp. k., 

ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań 
70,42 10,00 80,42 

4 
Placko Tomasz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SALI, 

Kowalskie 11, 62-007 Biskupice 
64,79 5,42 70,21 

5 

Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów, Usług Budowlanych  

i Produkcji Różnej w Poznaniu, 

ul. Słowiańska 53C, 61-664 Poznań 

90,00 10,00 100,00 

6 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe A-Z 

Zdzisław Filipiak Sp. z o.o., 

ul. Poprzeczna 3, 62-005 Owińska 

59,93 0,00 59,93 

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ponieważ nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykluczony 

został JG-BUD Jan Grzybowski, Daszewice ul. Dolna 36, 61-160 Poznań.  

Wykonawca do oferty załączył wykaz wykonanych robót budowlanych zawierający 5 pozycji oraz: 

− protokół technicznego odbioru robót dla pozycji nr 1 wykazu – remont pomieszczeń biurowych na rzecz 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Gołaszyn,  

− protokół technicznego odbioru robót – końcowy dla pozycji nr 2 wykazu – remont pomieszczeń na rzecz 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Sielinka,  

− protokół odbioru wykonanych prac dla pozycji nr 5 wykazu - remont pomieszczeń, wykonanie oranżerii na 

rzecz ICHB PAN w Poznaniu.  

Ww. protokoły nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem, nadto z ich treści nie wynika,  

iż wykazane w nich zamówienia zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Ponadto dla pozycji nr 3 wykazu – adaptacja pomieszczeń biurowych na 

rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Marszew i dla pozycji nr 4 wykazu – 

przebudowa, rozbudowa budynku OSP na rzecz Gminy Kórnik - OSP Kamionki Wykonawca nie załączył 



dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2) oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 2) SIWZ w celu wykazania spełnienia 

warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 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 co najmniej trzech zamówień obejmujących swoim zakresem prace 

remontowe prowadzone w obiektach użyteczności publicznej, o wartości minimum 85.000,00 zł brutto każde, 

wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia prawidłowych dokumentów. W odpowiedzi Wykonawca 

przesłał protokoły technicznego odbioru robót dotyczące jedynie pozycji nr 1 i nr 2 wykazu potwierdzone za 

zgodność z oryginałem, z których treści nadal nie wynika, iż wykazane w nich zamówienia zostały wykonane  

w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ponadto Wykonawca 

poinformował Zamawiającego, iż odnośnie pozycji nr 3 i nr 4 wykazu nie posiada dokumentów świadczących  

o zakończeniu robót. Należy zauważyć, iż dowodami wskazującymi, czy zamówienia zostały wykonane zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w przypadkach gdy z uzasadnionych przyczyn  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, mogą być inne dokumenty. 

Informacja Wykonawcy, o której mowa powyżej, nie wskazuje na uzasadnione przyczyny o obiektywnym 

charakterze, z powodu których Wykonawca nie był w stanie pozyskać stosownych dokumentów. Zgodnie z art. 

24 ust. 4 cytowanej ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 31.05.2016 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                                


