
 

 

 

Informacja o wyniku postępowania 

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

ZP.272.00008.2017   24.02.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00063/17   

 

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

na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole 

Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. 
 

Do niniejszego postępowania zostały złożone następujące  oferty: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena oferty 

brutto w zł 

Wyrażonych w miesiącach 

okres gwarancji 

na wykonane roboty 

budowlano–montażowe 

Wyrażony w tygodniach 

termin wykonania robót 

budowlano–montażowych 

1 
GRAMET Sławomir Gray 

ul. Kościuszki 116, 62 – 030 Luboń 
131.313,96 60 5 

2 
Zakład Usługowo Handlowy Wojciech Wojtalak 

ul. Józefa Grobelnego 20, 64 – 320 Buk 
219.616,00 60 5 

3 
BOSTERM Szymon Kubicki 

Niałek Wielki 89 a, 64 – 200 Wolsztyn 
221.400,00 60 4 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), ponieważ zawiera błąd w obliczeniu ceny oraz jest nieważna na podstawie 

odrębnych przepisów zostaje odrzucona oferta GRAMET Sławomir Gray, ul. Kościuszki 116, 62 – 030 Luboń. 

W trakcie toczącego się postepowania Wykonawca przedłożył dokumenty,  z treści których wynika, iż przy wycenie 

prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia zastosowana została stawka podatku VAT – 8%. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy 

wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni, która zlokalizowana jest w podpiwniczonym pomieszczeniu 

łącznika Zespołu szkół i nie stanowi części internatu. 

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1, w związku z art. 146f ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), należny podatek VAT wynosi 

23%. 

Należy zauważyć, iż 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 tej ustawy. Przyjęcie wadliwej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, którego nie można 

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

przepisem. 

Ponieważ ceny pozostałych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, tj. 212.900,00 zł brutto, postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


