
                          
 Informacja o wyniku postępowania 

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

ZP.272.00021.2022   17.06.2022 r. 

l.dz.: ZD.-00284/22  

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane 

na terenie obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół w Bolechowie – 2 Części. 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2, w zw. z art. 260 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamiam, iż: 

− Część nr 1 – Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na terenie Zespołu Szkół 

w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) cytowanej ustawy, ponieważ została 

złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, odrzucono ofertę KOST-BUD Piotr 

Druchliński Jaroszyn Kolonia 8A, 62-405 Lądek. 

W toku weryfikacji oferta ta została najwyżej oceniona, Wykonawca został zatem wezwany przez Zamawiającego 

(pismo nr ZP.KW-00175/22 z dnia 31.05.2022 r., a następnie pismo nr ZP.KW-00196/22 z dnia 08.06.2022 r.) 

do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie. 

Po ponownej weryfikacji najwyżej oceniona została oferta JACK-BUD POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Obornicka 352, 

60-689 Poznań, w której zaproponowano wykonanie zadania za cenę 787.308,89 zł brutto. 

Ponieważ wartość ta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

zabezpieczoną w budżecie Powiatu  w wysokości 720.000,00 zł, postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 

pkt 3) przytoczonej ustawy. 

− Część nr 2 – Wykonanie ogrodzenia na terenie Szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 – wybrano ofertę złożoną 

przez JACK-BUD POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań w której zaproponowano wykonanie 

zadania za kwotę 229.000,00 zł brutto. 

Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną do niniejszej części i otrzymała maksymalną liczbę punktów 

w oparciu o przyjęte w SWZ kryteria oceny. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom:  

 Liczba punktów w kryterium 
Łączna przyznana 

punktacja Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
Cena brutto oferty 

w zł – 60% 

Okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia w miesiącach – 40% 

 Część nr 1 Część nr 2 Część  nr 1 Część  nr 2 Część nr 1 Część nr 2 

JACK-BUD POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań 
60,00 60,00 40,00 40,00 100,00 100,00 

KOST-BUD Piotr Druchliński 

Jaroszyn Kolonia 8A, 62-405 Lądek 
--------- 37,57 --------- 40,00 -------- 77,57 

FIRMA WIELĄDEK Tomasz Wielądek 

Osiedle Barwne 19, 64-800 Podanin 
50,87 49,35 38,10 40,00 88,97 89,35 

AGRO-AQUA Jakub Kurkowski 

Bługowo 39, 77-400 Złotów 
31,98 --------- 40,00 --------- 71,98 --------- 

Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów 

Usług Budowlanych i Produkcji Różnej 

ul. Słowiańska 53C, 61-664 Poznań 

--------- 59,78 --------- 40,00 --------- 99,78 

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczone zostało na dzień 23.06.2022 r., zgodnie z art. 308 ust. 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   


