
 
 

Informacja o wyniku postępowania 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  
ZP.272.00002.2018    16.02.2018 r. 
l.dz.: ZP.KW-00050/18  

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie SOSW dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach – etap I. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu: 

− wybrano ofertę złożoną przez DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k., ul. Lubeckiego 2, 60 – 348 Poznań, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 184.000,00 zł brutto, a funkcję wiodącego inspektora nadzoru pełnić będzie Pan Zdzisław Pietrucha. 
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę punktów 
w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 
Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 

− na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) przytoczonej ustawy, ponieważ nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wykluczony został MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz 
Śródecki, ul. Półwiejska 5, 62 – 025 Kostrzyn Wlkp.  
Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 1 pkt 3 lit. 2) oraz Rozdziału VI ust. 2 pkt 3) lit. a) SIWZ na potwierdzenie spełnienia 
określonego warunku Wykonawca winien przedłożyć m.in. wykaz potwierdzający realizację minimum jednego zamówienia 
polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad odbudową/rozbudową/nadbudową/przebudową/remontem budynku 
wpisanego do rejestru zabytków, o całkowitej wartości nadzorowanej inwestycji co najmniej 3.000.000,00 zł brutto. 
Do złożonej oferty Wykonawca załączył m.in. dokumenty poświadczające realizację zamówienia obejmującego swoim zakresem 
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budynkiem, który nie jest wpisany do rejestru zabytków, a jedynie do ewidencji gminnej. 
Wpis budynku do gminnej ewidencji zabytków nie jest tożsamy z wpisem do rejestru zabytków. 
Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00014/18, z dnia 25.01.2018 r.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia stosownego wykazu. 
W odpowiedzi Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające spełnienie określonego warunku dotyczące podmiotu 
na zasoby, których się powołał. 
W pierwotnie przedłożonym oświadczeniu, oraz innych załączonych do oferty dokumentach, nie przewidział takiej możliwości. 
Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy przywołanej powyżej możliwe jest uzupełnienie przez Wykonawcę dokumentów lub zmiana 
zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot, jedynie w sytuacji gdy w momencie składania ofert polegał on na zasobach 
innych podmiotów. Nie jest zatem dopuszczalne, aby Wykonawca, który na etapie składania ofert samodzielnie wykazywał 
spełnianie postawionych warunków, w wyniku uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego powołał się na zasoby 
innego podmiotu. 
Ponadto należy zauważyć, iż zmiana pierwotnie złożonego oświadczenia spowodowała zmianę treści oferty, która jest 
niedopuszczalna, zgodnie z art. 87 ust. 1 cytowanej ustawy. 
W związku z powyższym oferta ta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 przytoczonej ustawy. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,  
pok. 103A w dniu 22.02.2018 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                                              

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert Łączna liczba 
przyznanych 

punktów 
Cena brutto 
w zł  – 60% 

Doświadczenie wiodącego 
inspektora nadzoru – 40%. 

1 

Konsorcjum; 
Lider – EKOCENTRUM Sp. z o.o., 

ul. Budziszyńska 35/1,  54 – 434 Wrocław 
Partner – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne 

WUDIMEKS Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 60/62, 42 – 200 Częstochowa 

60,00 32,00 92,00 

2 
MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki 

ul. Półwiejska 5, 62 – 025 Kostrzyn Wlkp. 
------------ ----------- ----------- 

3 DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k., ul. Lubeckiego 2, 60 – 348 Poznań 59,36 40,00 99,36 


