
                                                     
Informacja o wyniku 

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

ZP.272.000.29.2018   08.08.2018 r. 
l.dz.: ZP.KW-00290/18   

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 50.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie 
mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. 

 
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017, 

poz. 1579, ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, ul. Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 3.162.123,39 
zł oraz zadeklarował wypłatę transzy kredytu w terminie 1 dnia roboczego od dnia dyspozycji Zamawiającego.  

 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 Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 
W związku z powyższym oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała 
maksymalną liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

Na podstawie art. 87 ust 2 pkt 1 ustawy PZP, poprawiona została oczywista omyłka pisarska w ofertach złożonych 
przez:  

− Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa,  

− ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice. 
W  złożonych formularzach ofertowych, w punkcie 12 kalkulacji cenowej Wykonawcy omyłkowo podali w kolumnie „data”, 
termin 10.10.2018.  
W trakcie toczącego się postępowania Zamawiający sprostował oczywistą omyłkę pisarską i udzielił wyjaśnień,  
że w harmonogramie (załącznik nr 1 oraz 3 do SIWZ), w pozycji 12, rata kredytu płatna jest 10.10.2019 r. (pismo 
Zamawiającego nr ZP.KW-00239/18 z dnia 09.07.2018 r.) 

Jednocześnie nadmieniam, że ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, nie złożył oświadczenia  
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
Ponadto Wykonawca ten nie złożył w wymaganej formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 
Przedmiotowy dokument został załączony do oferty w postaci papierowej, natomiast zgodnie z zapisami Rozdziału VII ust. 
6 – 8 SIWZ Wykonawca powinien złożyć przedmiotowy dokument w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.  
Ponieważ Wykonawca ten nie został oceniony jako najkorzystniejszy, a Zamawiający stosuje procedurę odwróconą dlatego 
nie wezwał do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu. 

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

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów w 

kryterium cena 
(waga: 60%) 

Liczba punktów w kryterium termin 
wypłaty transzy kredytu od dnia 

dyspozycji Zamawiającego 
(waga 40%) 

RAZEM 

1 
Bank Gospodarstwa Krajowego  

ul. Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 
60,00 40,00 100 

2 
Bank Handlowy w Warszawie S.A.  

ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa  
47,78 40,00 87,78 

3 

ING Bank Śląski S.A.  
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice,  

oddział: ING Bank Śląski Centrum Bankowości 
Korporacyjnej w Poznaniu,  

ul. Krysiewicza 2, 61-825 Poznań 

48,53 40,00 88,53 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie 
podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  I piętro, pok. 103A w dniu 20.08.2018 r.  

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


