
 
Informacja o wyniku postępowania 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00044.2018   06.12.2018 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00539/18   

 
Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie 

usług polegających na kompleksowym sprzątaniu obiektów Starostwa Powiatowego, z podziałem na 7 części. 
 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuję, iż:  

1. W prowadzonym postępowaniu wybrano oferty złożone przez: 

− Cześć nr 1 – budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, wraz z terenem przyległym – Konsorcjum: 

• VIGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Lider,  

• VIGOR Edukacja Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner, 

• Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner, 
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 716.079,60 zł brutto. 
Wszystkie osoby, które będą świadczyć usługi zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

− Część nr 6 – budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, wraz z terenem przyległym – Konsorcjum: 

• VIGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Lider,  

• VIGOR Edukacja Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner, 

• Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner, 
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 686.880,00 zł brutto. 
Wszystkie osoby, które będą świadczyć usługi zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

− Część nr 7 – budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Zielona 8 – Konsorcjum: 

• VIGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Lider,  

• VIGOR Edukacja Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner, 

• Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner, 
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 141.696,00 zł brutto. 
Wszystkie osoby, które będą świadczyć usługi zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4  w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), ponieważ zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części nr 6 została odrzucona oferta Konsorcjum: 

− Spółdzielnia DOZÓR w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62 – 200 Gniezno – Lider, 

− Biuro Ochrony A – Z, ul. W. Bogusławskiego 26/4, 62 – 002 Suchy Las – Partner. 
Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 508.123,41 zł brutto, zatem cena jest niższa o ponad  
30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 
Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00428/18 z dnia 13.11.2018 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie poinformował, że omyłkowo wyliczono liczbę etatów tzn. 1,5 etatu za mało,  
co w efekcie spowodowało niedoszacowanie oferty.  

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, w części nr 7 wykluczone zostaje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAFMAR 
Dawid Marcinkowski, ul. Nowa 32, 64-111 Lipno. 
Do upływu terminu składania ofert Wykonawca złożył skan Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia: 

− który jednakże nie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z zapisami Rozdziału VII ust. 6 – 8 
SIWZ Wykonawca powinien złożyć przedmiotowy dokument w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

− w którym, w części IV lit. c, Wykonawca wskazał tylko jedną usługę.  
Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust 1 pkt 3 lit. a) SIWZ Zamawiający uzna spełnienie warunku dot. zdolności technicznej lub 
zawodowej, w części nr 7, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzech usług o charakterze ciągłym obejmujących swoim zakresem 
sprzątanie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 każda. 
Ponadto w dokumencie wykazano sprzęt i narzędzia które zostaną użyte do realizacji zamówienia, bez informacji o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami. 
Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust 1 pkt 3 lit. a) SIWZ Zamawiający wymagał podania informacji o podstawie do dysponowania 
tymi zasobami. 
Wykonawca został wezwany (pismo ZP.KW-00427/18 z dnia 14.11.2018 r.) do uzupełnienia prawidłowego dokumentu. 
W odpowiedzi Wykonawca przedłożył dokument, który został uzupełniony o dwie kolejne usługi, oraz podstawę  
do dysponowania zasobami. 
Jednocześnie Wykonawca poinformował, że JEDZ wysłany do Zamawiającego w dniu 23.10.2018 r., nie jest skanem lecz 
dokumentem podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca na potwierdzenie załączył „Raport: 
składanie podpisu”, jednak z dokonanej przez Zamawiającego weryfikacji w programie SZAFIR, przesłanego uzupełnionego 
dokumentu, wynika, iż (analogicznie jak wcześniejszy dokument JEDZ) nadal nie został on podpisany kwalifikowanym 



podpisem elektronicznym. Nie można zatem uznać, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy, oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone. 
Ponadto, należy zauważyć, iż przedmiotowy dokument, jako niepodpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym został 
złożony niezgodnie zarówno z zapisami ustawy PZP (art. 10a ust. 5), jak i niezgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział VII), w związku z 
czym oferta w/w Wykonawcy podlega również odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

4. 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.  
Złożone dokumenty potwierdziły, iż wybrani w poszczególnych częściach Wykonawcy spełniają określone przez Zamawiającego 
wymogi, a złożone przez nich oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

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

Lp Nazwa( firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 
Łącznie Cena brutto oferty w zł – 

60% 
Zatrudnienie na umowę o 

pracę – 40% 

Część   
nr 1 

Część  
nr 6 

Część  
nr 7 

Część   
nr 1 

Część   
nr 6 

Część  
 nr 7 

Część  
nr 1 

Część  
nr 6 

Część  
nr 7 

1 

Konsorcjum: 
DGP Clean Partner Sp. z o.o.,  

ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica – Lider; 
Seban Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice – 

Partner, 
DGP Provider Sp. z o.o., Aleja Niepodległości 775/2,  

81-805 Sopot – Partner, 
7 MG Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 14,  

59-220 Legnica – Partner 

44,65 - - 40,00 - - 84,64 - - 

2 

Konsorcjum: 
Jantar Sp. z o.o.,  

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

ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – Partner, 
Sekret Sp. z o.o.,  

ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk – Partner 

34,83 37,39 41,35 40,00 40,00 40,00 74,83 77,39 81,35 

3 

Konsorcjum: 
INWEMER Serwis Sp. z o.o.,  

ul. Łąkowa 3/5K, 90-562 Łódź – Lider, 
INWEMER System Sp. z o.o.,  

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa – Partner 

34,25 35,98 40,56 20,00 13,20 0,00 54,25 49,18 40,56 

4 
World Trade Center Poznań Sp. z o.o.,  

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań 
- - 49,52 - - 40,00 - - 89,52 

5 

Konsorcjum: 
Spółdzielnia DOZÓR w Gnieźnie,  

ul. Żwirki i Wigury 19A, 62 – 200 Gniezno – Lider, 
Biuro Ochrony A – Z, ul. W. Bogusławskiego 26/4,  

62 – 002 Suchy Las – Partner 

46,44 - 49,37 0,00 - 0,00 46,44 - 49,37 

6 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAFMAR Dawid 

Marcinkowski, ul. Nowa 32, 64-111 Lipno 
- - - - - - - - - 

7 

Konsorcjum: 
VIGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K.,  

ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Lider,  
VIGOR Edukacja Sp. z o.o.,  

ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner, 
Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Sp. z o.o.,  

ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner 

60,00 60,00 60,00 40,00 40,00 40,00 100,00 100,00 100,00 

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 18.12.2018 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Części nr 2-5, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 listopada 2018 r, zostały unieważnione  
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ ceny wszystkich ofert przewyższają kwoty, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl                      


