Informacja o wyniku postępowania
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00012.2019
l.dz.: ZP.ZD-00096/19

Data:
07.03.2019 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji
projektowej przystosowania budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, na potrzeby PODGIK wraz z przyłączem kanalizacyjnym.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
informuję, iż w prowadzonym postępowaniu:
− Wybrano ofertę złożoną przez AC – STUDIO s.c. Jacek Sołgała, Jarosław Romański, ul. Starowiejska 1H/2, 61 – 664 Poznań, w której
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 120.000,00 zł brutto, z terminem sporządzenia dokumentacji wykonawczej
wynoszącym 13 tygodni od dnia pisemnej akceptacji koncepcji przez Zamawiającego.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu
o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi.
− Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, odrzucona zostaje oferta Projektowania Architektonicznego Sławomir Ambrożewicz, ul. Żydowska 35a/22, 61 – 761
Poznań.
Wykonawca zaproponował 28 – tygodniowy termin sporządzenia dokumentacji wykonawczej od dnia pisemnej akceptacji koncepcji
przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 3 SIWZ wymagany był termin maksymalnie 18 – tygodniowy.
− Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) przytoczonej ustawy, ponieważ jest niezgodna z ustawą oraz jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrzucona zostaje oferta PRACOWNI PROJEKTOWEJ Wojciech Kolesiński, ul. Ostroroga
2/1, 60 – 349 Poznań.
Wykonawca zaproponował 28 – tygodniowy termin sporządzenia dokumentacji wykonawczej od dnia pisemnej akceptacji koncepcji
przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 3 SIWZ wymagany był termin maksymalnie 18 – tygodniowy.
Następnie, na etapie weryfikacji i oceny ofert, Wykonawca przedłożył pismo, z treści którego wynika, iż omyłkowo został wpisany
termin 28 – tygodniowy, a prawidłowym powinien być 18 – tygodniowy.
Zgodnie z zapisami art. 87 ust. 1 przywołanej ustawy niedopuszczalne są zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości
dokonywania przez Zamawiającego poprawek określonych w art. 87 ust. 2 cytowanej ustawy.
Należy zauważyć, iż dokonana przez Wykonawcę zmiana terminu, zaproponowanego pierwotnie w ofercie nie stanowi błędu, który
można poprawić, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, w szczególności zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem.
Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu, punktacja przyznana ofertom:
Kryteria oceny ofert
Nr
oferty
1
2
3

4

5
6
7
8

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
AC – STUDIO s.c. Jacek Sołgała, Jarosław Romański
ul. Starowiejska 1H/2, 61 – 664 Poznań
G&G PROJEKT
ul. Starzyńskiego 8/170, 42 – 224 Częstochowa
WK ARCHITEKCI Sp. z o.o., Sp. k.
Rynek 18/2, 62 – 020 Swarzędz
Konsorcjum:
Lider – DEMIURG PROJECT S.A.
ul. Lubeckiego 2, 60 – 348 Poznań
Partner – DEMIURG Sp z o.o., Sp. k.
ul. Lubeckiego 2, 60 – 348 Poznań
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA – ARCHIMEDIA
ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE Krzysztof Janus
ul. Święciańska 6, 61 – 132 Poznań
Projektowanie Architektoniczne Sławomir Ambrożewicz
ul. Żydowska 35a/22, 61 – 761 Poznań
Michnowicz Staszewski Architekci
ul. Dąbrówki 2/4, 61 – 501 Poznań
PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Kolesiński
ul. Ostroroga 2/1, 60 – 349 Poznań

Cena brutto Wyrażony w tygodniach termin sporządzenia
w zł – 60%
dokumentacji wykonawczej – 40%

Łączna liczba
przyznanych
punktów

60,00

40,00

100,00

45,59

40,00

85,59

28,70

40,00

68,70

31,35

40,00

71,35

45,38

40,00

85,38

-------

-------

-------

36,82

40,00

76,82

-------

-------

-------

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pok. 103A
w dniu 14.03.2019 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

