
                                                      
Informacja o wyniku postępowania 

 

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

ZP.272.000036.2016  20.07.2016 r. 

L.dz.: ZP.KW-00247/16   

 

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

na zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 

 

Działając na podstawie art. art. 91 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 

Pana Mariusza Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KOMA Mariusz Kowalski, 

z siedzibą przy ul. Jarzębinowej 4, 62-060 Stęszew, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 

899.673,59 zł brutto i zaproponowano 8 tygodniowy termin realizacji zamówienia od dnia przekazania terenu 

budowy.  

Na wykonane prace budowlane udzielono 5 lat gwarancji. 

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: 80%) 

Liczba punktów w kryterium: 

Wyrażony w tygodniach termin 

realizacji prac budowlanych  

(waga: 20%) 

 

RAZEM 

1. 
Ryszard Mielcarek P.U.H. Bud-Bruk,  

ul. Wybickiego 7,64-020 Czempiń 
72,26 13,33 

85,59 

2. 
„Orlikon” Sp. z o.o.,  

ul. Za Groblą 1, 61-860 Poznań 
62,72 15,00 

77,72 

3. 
DORBUD Janusz Czyż,  

Drobnice 92A, 98-320 Osjaków 
- - 

 

- 

4. 
Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera,  

ul. ks. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 

 

74,59 20,00 
 

94,59 

5. 
KOMA Mariusz Kowalski,  

ul. Jarzębinowa 4, 62-060 Stęszew 
80,00 15,00 

 

95,00 

 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 2164), ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykluczony zostaje Pan Janusz Czyż prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą DORBUD Janusz Czyż, Drobnice 92A, 98-320 Osjaków. 

W złożonej ofercie stwierdzono następujące braki i nieprawidłowości: 

1) Brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Do złożonej oferty załączone zostało oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania, opatrzone datą 01.06.2016 r., a więc przed wszczęciem niniejszego postępowania, które 

nastąpiło w dniu 14.06.2016 r.  

3) Do złożonej oferty załączona została lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o braku 

przynależności do grupy kapitałowej, opatrzona datą 01.06.2016 r., a więc przed wszczęciem niniejszego 

postępowania, które nastąpiło w dniu 14.06.2016 r.  

4) Do oferty załączony został wykaz robót w którym wymieniona została realizacja 3 zamówień w tym dwóch 

zamówień na rzecz podmiotu trzeciego , wraz referencjami wystawionymi dla tego podmiotu. Jednocześnie 

przedłożone zostało zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów 

niezbędnych do realizacji zamówienia publicznego. Z treści przedmiotowego zobowiązania wynika, 

że udostępnienie zasobów nastąpiło na potrzeby realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy 



Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym dla dzieci Niepełnosprawnych im Synów Pułku w Oświęcimiu, 

Plac Przemysława 9”, a więc na potrzeby postępowania innego niż przedmiotowe. 

5) Do złożonej oferty załączony został wykaz osób oraz oświadczenie, opatrzone datą 01.06.2016 r., a więc 

przed wszczęciem niniejszego postępowania, które nastąpiło w dniu 14.06.2016 r.  
 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi wykonawca poinformował, 

iż przedmiotowych dokumentów nie uzupełni. 

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

odrzuconą. 

 

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawił oczywiste 

omyłki rachunkowe w ofercie złożonej przez Pana Ryszarda Mielcarek prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą  Ryszard Mielcarek P.U.H. Bud-Bruk, ul. Wybickiego 7,64-020 Czempiń. 

W przedłożonym kosztorysie w branży roboty drogowe: 

jest:              zmienia się na: 

pozycja       wartość 
 

pozycja wartość 

44 465,30 44 466,95 

 

W przedłożonym kosztorysie w branży roboty kanalizacyjne: 

jest:               zmienia się na: 

pozycja wartość 
 

pozycja wartość 

15 31.136,48 15 13.537,60 

 

W konsekwencji dokonanych poprawek cena oferty, wynikająca z przedłożonych kosztorysów wyniesie 

996.093,54 zł brutto. 

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 26.07.2016 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              
 


