
                                                      
Informacja o wyniku 

 

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

ZP.272.00065.2016    23.12.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00524/16   

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających 

na kompleksowym sprzątaniu, z podziałem na 6 części. 
 

 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 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: 

− Część nr 1 – sprzątanie pomieszczeń oraz terenu przyległego wokół nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 

– Hetman Sp. z o.o., ul. Promienista 121, 60-141 Poznań, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 311.520,00 zł 

brutto, a do jego wykonania przeznaczy 100% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

− Część nr 2 – sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego, w budynku położonym 

w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 – Grupa Astra Investment Sp. z o.o., ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań, która zaproponowała 

realizację zamówienia za kwotę 84.000,00 zł brutto, a do jego wykonania przeznaczy 100% osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę.  

− Część nr 3 – sprzątanie pomieszczeń Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy  ul. Poznańskiej 20 

– Konsorcjum: 

1) Lider – Jantar 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, 

2) Partner – Jantar Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, 

które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 16.226,40 zł brutto, a do jego wykonania przeznaczy 100% osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

− Część nr 4 – sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu położonego przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem 

przyległym – Hetman Sp. z o.o., ul. Promienista 121, 60-141 Poznań, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 

504.479,04 zł brutto, a do jego wykonania przeznaczy 100% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

− Część nr 5 – sprzątanie pomieszczeń biurowych w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu przy  ul. Poznańskiej 25 

– Konsorcjum: 

1) Lider – Jantar 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, 

2) Partner – Jantar Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk,  

które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 29.933,28 zł brutto, a do jego wykonania przeznaczy 100% osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

− Część nr 6 – sprzątanie pomieszczeń biurowych w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach ul. Kościuszki 4 

– Konsorcjum: 

1) Lider – Jantar 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, 

2) Partner – Jantar Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk,  

który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 24.088,32 zł brutto, a do jego wykonania przeznaczy 100% osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

Oferty Wykonawców są najkorzystniejszymi złożonymi w poszczególnych częściach prowadzonego postępowaniu i otrzymały 

najwyższą liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. Wykonawcy spełnili określone przez Zamawiającego wymogi. 

W przedmiotowym postępowaniu zastosowano tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w której Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawcy, których oferty 

zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający wezwał najwyżej ocenionych Wykonawców do wykazania spełnienia określonych wymogów.  

Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawcy  w części nr 1, 4, 5, 6 spełniają określone przez Zamawiającego wymogi. 

Natomiast złożone, przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dafmar Dawid Marcinkowski, ul. Nowa 32, 64-111 Lipno, do części nr 2 i 3, 

dokumenty nie potwierdzały, że do realizacji zamówienia zostanie użyty wymagany przez Zamawiającego sprzęt. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz Rozdziału VI ust. 2 pkt 3 lit b) SIWZ, Wykonawca winien wykazać, że do realizacji 

zamówienia, wykorzystane zostaną wózki serwisowe, polerka, szorowarka, odkurzacz, maszyna czyszcząca. 

Z treści przedłożonych dokumentów wynikało, iż do realizacji zamówienia zostaną użyte jedynie wózki serwisowe oraz odkurzacz.  

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00507/16 z dnia 21.12.2016 r.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia prawidłowych dokumentów. 

Z odpowiedzi Wykonawcy wynikało, iż nadal nie spełnia on określonych wymogów. 

W związku z powyższym Wykonawca ten został wykluczony z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 cytowanej 

ustawy, ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału  w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 

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

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 

pok. 103A w dniu 29.12.2016 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              

 


