Zamawiający:
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków
NIP 6750001900
Kraków,11.06.2021 r.
Znak sprawy: AF-272-1/2021

Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert oraz unieważnieniu
Postępowania
Dotyczy:

przetargu

nieograniczonego

pn.

Pełnienie

funkcji

inspektora

nadzoru

budowlanego przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym,
naziemnymi

miejscami

postojowymi,

wewnętrznym

układem

komunikacyjnym

i

infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część)
obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków), zwane dalej także „Postępowaniem”.

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający unieważnił czynność wyboru
najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 27 maja 2021 r., zawiadamia o powtórzeniu
czynności

oceny i

badania ofert

złożonych

w

Postępowaniu

oraz

unieważnieniu

Postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.
Unieważnienie czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 27
maja 2021 r.
W trakcie oczekiwania na możliwość podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający wszedł w posiadanie informacji, które mogły mieć wpływ na wynik
Postępowania. Po dokonaniu analizy dokumentów i próbie wyjaśniania wątpliwości,
Zamawiający

dopatrzył

się

rozbieżności

związanych

z

podmiotowymi

środkami

dowodowymi złożonymi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w Postępowaniu,
przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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Mając na uwadze, że dokonując wszystkich czynności w Postępowaniu, należy mieć na
uwadze przede wszystkim cel postępowania, którym jest zawarcie ważnej i nie
podlegającej unieważnieniu umowy o zamówienie publiczne, Zamawiający podjął decyzję
o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny
ofert.
Unieważnienie Postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp
Działając zgodnie z art. 260 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia
Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.
Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - Zamawiający
unieważnia

postępowanie

o

udzielenie

zamówienia,

jeżeli:

3)

cena

lub

koszt

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: W Postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, z których
najkorzystniejsza oferta otrzymała 81,22 pkt. Jej wartość to 334 830,60 zł brutto. Cena
tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 307 500,00 zł. Zamawiający nie może
zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.
W Postępowaniu złożono następujące oferty, które w ramach kryteriów oceny ofert
uzyskały niżej określoną liczbę punktów:

L.p.

1.

2.

Firma (nazwa) lub
nazwisko i adres
wykonawcy

Biuro InwestoraBudowy
Bielak Zbigniew
30-552 Kraków,
ul. Wielicka 42A
lok.B3
Specjalistyczne Biuro
InwestycyjnoInżynierskie
PROSTA-PROJEKT

Punktacja za
kryterium - cena

Punktacja za
kryterium dodatkowe
doświadczenie
Inspektora nadzoru w
specjalności
instalacyjnej
sanitarnej

Łączna liczba
punktów

Oferta nie podlegająca ocenie

60 pkt

10 pkt
70 pkt
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3.

Rafał Ślusarski
26-020 Chmielnik,
Piotrkowice,
ul. Kielecka 37
F.H.U. ADEMILANT
Regina Gawłowicz,
33-112 Tarnowiec,
Widokowa 11

4.

Piotr Walkowski
32-082 Bolechowice,
ul. Czyniec 8

5.

Inżynieria Śląsk
Grzegorz Galiniak
41-706 Ruda Śląska,
ul. 1 Maja 83

41,22 pkt

40 pkt

51,11 pkt

0 pkt

81,22 pkt

51,11 pkt

Oferta nie podlegająca ocenie

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos
Dyrektor Instytutu
(podpis elektroniczny)
Signed by /
Podpisano przez:
Krzysztof Andrzej
Galos
Date / Data: 202106-11 09:19
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