
 
 

 
Informacja o wyniku postępowania 

 

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

ZP.272.00023.2017   19.05.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00223/17    

 

Sprawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie 

dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo – 

konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 

 

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, do którego złożono trzy oferty: 

− Wybrano ofertę złożoną przez JM PRACOWNIA PROJEKTOWA Justyna Mikołajczak, ul. Wieśniacza 9, 62 – 200 Gniezno, 

w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 249.690,00 zł brutto, z terminem sporządzania dokumentacji 

wykonawczej do 8 tygodni od dnia pisemnej akceptacji dokumentacji budowlanej przez Zamawiającego. Funkcję 

architekta – głównego projektanta pełnić będzie Pani Justyna Mikołajczak. 

− Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  cytowanej ustawy, ponieważ ich treść nie odpowiada treści SIWZ, zostały odrzucone 

oferty złożone przez: 

• PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14, 30 – 109 Kraków. 

Wykonawca zaproponował termin sporządzania dokumentacji wykonawczej do 23 tygodni od dnia pisemnej 

akceptacji dokumentacji budowlanej przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 3 SIWZ 

i Rozdziału XIV ust. 1 SIWZ, maksymalny termin sporządzania dokumentacji wykonawczej wynosił 10 tygodni. 

• PRACOWNIA ARCHITEKTURY VIA–NOVA Przemysław Cieślak, ul. Mickiewicza 34/12, 60 – 837 Poznań. 

Wykonawca nie przedłożył żadnych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu ocenę oferty w kryterium 

„Doświadczenie architekta – głównego projektanta”. Zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 2 pkt 1 SIWZ i Rozdziału 

VI ust. 3 pkt 2 SIWZ Wykonawca był zobowiązany załączyć do oferty „Wykaz w zakresie niezbędnym do oceny 

oferty w kryterium doświadczenie architekta – projektanta głównego”, o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 

do SIWZ oraz zawrzeć stosowną informację w ust. 2, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularza 

ofertowego. 

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 Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

Złożone dokumenty potwierdziły, iż wybrany Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 

W związku z powyższym oferta wybranego Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu 

i otrzymała najwyższą liczbę – 100 punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny, w tym: 

• cena 60% – 60 pkt, 

• wyrażony w pełnych tygodniach termin sporządzania dokumentacji wykonawczej 20% – 20 pkt, 

• doświadczenie architekta – głównego projektanta 20% – 20 pkt. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 25.05.2017 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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