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Dziekanowice, dnia 4 października 2019 r.  

 

 

Postępowanie nr MPP-01-2019 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – 

konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu oraz których oferty zostały odrzucone w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DZIEDZICTWO 

PIERWSZYC PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy”. 

 

I. Wybór oferty najkorzystniejszej 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę 

- Firma Budowlana SPOCHACZ Sp. z o.o., Ruszkowo 7A, 63-000 Środa Wlkp. 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). 

 

Punktacja przyznana ofercie zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 16 części I SIWZ: 

Wykonawca 

Cena oferty 

brutto w zł 

(ilość punktów 

uzyskanych  

w ramach 

kryterium) 

Doświadczenie 

kluczowego 

personelu 

a. Kierownika budowy 

b. Kierownika robót 

sanitarnych 

c. Kierownika robót 

elektrycznych  

(ilość punktów w 

ramach kryterium) 

 

Gwarancja 

(ilość 

punktów w 

ramach 

kryterium) 

 

 

Jakość 

(ilość punktów 

w ramach 

kryterium) 

Punkty 

razem 

 

Firma Budowlana 

SPOCHACZ Sp. z o.o. , 

Ruszkowo 7A,  

63-000 Środa Wlkp. 

 

24 243 300,00 zł 

(60 pkt) 

 

a. 6 robót (10 pkt) 

b. 4 roboty (5 pkt) 

c. 4 roboty (5 pkt) 

 

60 

miesięcy 

(10 pkt) 

≤50<60 

[kWh/(m2·rok) 

 

(3 pkt)  

 

93 pkt 

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP. 
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II. Wykluczeni wykonawcy 

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postepowaniu nie został 

wykluczony żaden wykonawca. 

 

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone 

Oferta złożona przez Wykonawcę Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp. k., ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań – 

została odrzucona. 

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 7a PZP - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o 

której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie związania ofertą. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, pismem z dnia 10 września 2019 r. zwrócił się do Wykonawców w trybie 

art. 85 ust. 2 PZP, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 16 listopada 

2019 r. oraz wezwał do jednoczesnego przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe do 

wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą tj. do dnia 17 września 2019 r. Wykonawca nie odpowiedział na 

powyższy wniosek Zamawiającego. Tym samym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie było to możliwe nie wniósł nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą. 


