
 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

ZAPYTANIE O CENĘ  
ZAMAWIAJĄCY 

nazwa: Powiat Poznański 
adres: ul. Jackowskiego 18 
          60-509 Poznań 
 Tel./fax. (061)8410-500 / (061)8480-556    

 

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług: 

Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym. 
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: 3  

3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH:  0/2 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: 
1. Spółdzielnia Pracy Połysk, ul. Czwartaków 25, 61 – 495 Poznań – Wykonawca w pkt. 1 Formularza 

ofertowego zobowiązał się zrealizować zamówienie w terminie od dnia 01.06.2009 r. do dnia 
31.05.2010 r., co jest niezgodne z treścią SIWZ, w której wymagany była termin realizacji 
zamówienia od dnia 01.08.2009 r. do dnia 31.07.2010 r.; 

2. Agencja Ochrony „Pewność” Sp. z o.o., ul.  Jackowskiego 52, 64 – 100 Leszno – Wykonawca 
w złoŜonej ofercie pominął treść oświadczenia o czasie dojazdu do Starostwa grupy 
interwencyjnej – pkt. 3 Formularza ofertowego, co jest niezgodne z treścią SIWZ.  

Ponadto stwierdzono, iŜ: 
1. Agencja Ochrony Mienia Certus Sp. z o.o., ul.  Obozowa 16, 01 – 161 Warszawa – Wykonawca 

do oferty załączył nieaktualne poświadczenia bezpieczeństwa upowaŜniające do dostępu 
do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŜbową w rozumieniu ustawy o informacji 
niejawnych do klauzuli „zastrzeŜone”, dla  osób wymienionych w pkt. 1,4,5,10,11,15,18 wykazu 
osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisem rozdziału V ust. 1 pkt 8 SIWZ 
Wykonawca był zobowiązany załączyć do oferty poświadczenia bezpieczeństwa dla wszystkich 
osób wymienionych w wykazie. 

2. Spółdzielnia Pracy Połysk, ul. Czwartaków 25, 61 – 495 Poznań – Wykonawca do oferty nie 
załączył licencji ochrony fizycznej I stopnia  oraz poświadczeń bezpieczeństwa upowaŜniających 
do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŜbową w rozumieniu ustawy 
o informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeŜone”, dla  osób wymienionych w pkt. 2 – 6  wykazu 
osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisem rozdziału V ust. 1 pkt 8 SIWZ 
Wykonawca był zobowiązany załączyć do oferty licencje ochrony fizycznej I stopnia  oraz 
poświadczenia bezpieczeństwa dla wszystkich osób wymienionych w wykazie. 
Ponadto Wykonawca do oferty załączył polisę, która nie została podpisana przez przedstawiciela 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. 

Zamawiający nie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów, poniewaŜ, zgodnie 
z art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy, oferta Spółdzielni Pracy Połysk podlega odrzuceniu mimo złoŜenia 
ww. dokumentów oraz konieczne jest uniewaŜnienie postępowania. 
4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

             Ogłoszenie  nr   ----------------------                        z dnia  ----------------------- 

5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT: 
najniŜsza:   308.824,21 zł  brutto                               najwyŜsza:   308.824,21 zł brutto       
6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:  
---------------------------------------- 

7.CENA WYBRANEJ OFERTY:  
-------------------------------                                     
8. UZASADNIENIE WYBORU 
Postępowanie zostało uniewaŜnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, poniewaŜ nie złoŜono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. 
9. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, 
streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Streszczenie oceny i 
porównanie złoŜonych 

ofert 

1 
Agencja Ochrony Mienia Certus Sp. z o.o.  

ul. Obozowa 16, 01-161 Warszawa 
- 

2 Spółdzielnia Pracy „Połysk”; ul. Czwartaków 25, 61 – 495 Poznań  - 

3 
Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Sp. z o.o. Filia w Poznaniu 

ul. Unii Lubelskiej 1, 61 – 249 Poznań 
- 

 


