
ZARZĄDZENIE NR 92 /2016  

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 22 listopada 2016 roku 

W sprawie: zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) na wykonanie 

zadania obejmującego swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego na ok 3/4 pow. budynku 

mieszkalnego, położonego w Przebędowie 21, stanowiącego współwłasność Skarbu Państwa. 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.), a także w zw. z § 70 pkt 2 lit. b Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 

350/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, zmienioną Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 781/2016 z dnia 15 

marca 2016 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. W konsekwencji przeprowadzenia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) postępowania na 

wykonanie zadania obejmującego swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego na ok 3/4 

pow. budynku mieszkalnego, położonego w Przebędowie 21, stanowiącego współwłasność 

Skarbu Państwa, nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do dnia 02.12.2016 r. 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania kwotę 75.000,74 zł brutto. § 2. 

Finansowanie: 700/70005/4270. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów. § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 



                                      Uzasadnienie  
                                     do Zarządzenia Nr 92 /2016  

                                        Starosty Poznańskiego 
                                                                                      z dnia 22 listopada 2016 roku 

W postępowaniu na wykonanie zadania obejmującego swoim zakresem wymianę pokrycia 

dachowego na ok 3/4 pow. budynku mieszkalnego, położonego w Przebędowie 21, stanowiącego 

współwłasność Skarbu Państwa, do złożenia oferty cenowej zaproszeni zostali następujący 

Wykonawcy: 

1. TWM Sp. z o. o., ul. Stefana Żeromskiego 9, 60-544 Poznań; 

2. Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk, ul. Sosnowa 3, 63-004 Tulce; 

3. Firma Handlowo Usługowo Budowlana DACH-DEK PLUS Krzysztof Koteras, ul. Lucjana 

Szenwalda 8, 61-406 Poznań. 

W wyznaczonym terminie jedynie Firma Handlowo Usługowo Budowlana DACH-DEK PLUS 

Krzysztof Koteras, ul. Lucjana Szenwalda 8, 61-406 Poznań, zaproponowała realizację zamówienia za 

kwotę 106.893,43 zł brutto. 

Ponieważ cena jedynej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zwrócił się z prośbą do Wykonawcy o jej zweryfikowanie. 

Ponieważ Wykonawca poinformował, iż pierwotnie zaproponowana przez niego cena nie zostaje 

zmieniona i jest obowiązująca, postępowanie zostaje zakończone bez zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

 
 


