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Warszawa, dn. 22 lipca 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegającymi na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 w zakresie budowy
windy i podnośnika” (znak sprawy: BOU-IV.272.29.2019)

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.), zamawiający unieważnia przedmiotowe
postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia, a zamawiający nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wykluczono
1 wykonawcę oraz odrzucono 1 ofertę.
W załączeniu przekazuje zbiorcze zestawienie ofert oraz zestawienie z porównania ofert, a także
streszczenie złożonych ofert.
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oznaczenie sprawy: BOU-IV.272.29.2019
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-930 Warszawa
Zestawienie ofert odrzuconych
Numer
oferty

1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

JPK PARTNERS Piotr Kaliński
01-891 Warszawa, ul. Leopolda Staffa 9/41

Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiajacy wezwał wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do złożenia wyjaśnień w zakresie
treści załączonego do oferty załącznika nr 7a (wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego), prosząc o potwierdzenie, iż wymieniony w przedmiotowym wykazie inspektor
nadzoru spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IV, ust. 1 pkt 1 lit. c), tiret i)
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności czy przez co najmniej 18 miesięcy brał
udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art.. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 20018, poz. 2067).
W odpowiedzi wykonawca wskazał, iż posiada 19 miesięczne doświadczenie zbieżne z ww.,
przedkładając jednocześnie dokumenty poświadczające należyte wykonanie usług w przedmiotowym
zakresie. Niemniej jednak obiekty wymienione w załączonych dokumentach nie są zabytkami
nieruchomymi wpisanymi do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z
art.. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 20018,
poz. 2067).
Mając na uwadze zasadę jednokrotnego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP w zakresie tej
samej informacji, zamawiający uznał, iż wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i
postanowił o wykluczenie wykonawcy z po stępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz o
odrzuceniu oferty na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.
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