
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na przebudowę budynku biurowego na potrzeby PODGIK. 

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

ZP.272.00089.2019   03.02.2020 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00048/20 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), informuję, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły w następującej 

kolejności oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

1. ORLIKON Sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61 – 860 Poznań: 

− cena – 9.132.750,00 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Bronisław Klimonda; 

2. CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 475, 62 – 064 Plewiska: 

− cena – 11.899.025,58 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Wojciech Borkowski; 

3. Konsorcjum: 

Lider – TWM Sp. z o.o., ul. S. Żeromskiego 9, 60 – 544 Poznań, 

Partner – FIRMA WIELĄDEK Tomasz Wielądek, Podanin, os. Barwne 19, 64 – 800 Chodzież: 

− cena – 11.406.858,16 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Tomasz Lewandowski; 

4. Konsorcjum: 

Lider – WEGNER Sp. z o.o., Sp. k., ul. Bukowska 177, 60 – 196 Poznań, 

Partner – HEALTHCARE BUILDING SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Bukowska 177, 60 – 196 Poznań: 

− cena – 12.512.373,63 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Arkadiusz Poliwka; 

5. AGROBEX Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego 7, 60 – 757 Poznań: 

− cena – 12.521.134,15 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Radosław Przystałowski; 

6. GK – ELEKTRO Sp. z o.o., ul. Gdyńska 83, 62 – 004 Czerwonak: 

− cena – 12.074.377,63 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Marcin Chmielewski; 

7. FIRMA BUDOWLANA DOTA Sp. z o.o., Sp. k., ul. Perzycka 22, 60 – 182 Poznań: 

− cena – 11.361.927,89 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Karol Czarniak; 

8. CONSTRUCTO Sp. z o.o., Sp. k., Rogówko 6A, 87 – 162 Lubicz Górny: 

− cena – 9.744.026,56 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Tomasz Kwiatkowki; 

9. DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k., ul. Górnicza 2/143A, 60 – 107 Poznań: 

− cena –  13.463.710,04 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 60 miesięcy, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Radosław Piechnik; 

10. JACK – BUD POLSKA Sp. z o.o., Sp. k., os. Bolesława Chrobrego pawilon 110, 60 – 681 Poznań: 

− cena –  12.156.268,99 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 72 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Tomasz Sarbak; 

11. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWE REMBUDEX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Łukowska 10, 

64 – 600 Oborniki: 

− cena – 16.944.552,04 zł brutto, 

− okres gwarancji na wykonane prace budowlane – 84 miesiące, 

− funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Tomasz Kuciński. 

 



 

 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 

podstawowego kwotę 7.700.000,00 zł brutto. 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 

robót, w kwocie, która nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


