
 

  

         Gdańsk, dnia 2017.08.29 

 
dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na 
roboty budowlane polegające na remoncie 21 pokoi hotelowych (z łazienkami) w Domu Muzyka (ul. 
Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku będącym własnością Zamawiającego, znak: 
04/ZP/2017 

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164, z późn. zm., Dz.U. Z 2016 r., poz. 1020 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, informuje 

o wynikach postępowania. 

 

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły  następujące oferty: 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

(zł)/m2 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Termin 

gwarancji 

1 Renova Sp. z o.o. 

ul. Trakt Św. Wojciecha 29 

80-044 Gdańsk 

 

934.800,00 

 

72 dni 

 

36 m-cy 

 

2. Odrzucono ofertę wykonawcy wymienionego w pkt 1 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający w §1 ust. 2 SIWZ oraz w §1 ust. 2 wzoru umowy zawarł zapis, zgodnie z którym Wykonawca 

zobowiązany został do wykonania przedmiotu zamówienia etapami, przy czym wykonanie kolejnego etapu 

uwarunkowane zostało ukończeniem etapu poprzedniego. Warunek ten wynika ze specyfiki Domu Muzyka (hotelu), w 

którym brak jest możliwości wyłączenia 3 pięter z użytkowania w trakcie prowadzenia robót, z uwagi na obecność gości 

hotelowych. 

Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w jej treści zmianę wzoru umowy w zakresie w §1 ust. 2, nadając mu 

treść: „wszystkie pokoje zostaną udostępnione do remontu jednocześnie, bez etapowania”. 

Powyższa zmiana jest niedopuszczalna i stanowi naruszenie zapisów SIWZ oraz wzoru umowy, a tym samym 

powoduje, że oferta w tym zakresie jest niezgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu. 

 

3. Postępowanie unieważniono 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która został odrzuca w 

oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2, z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ, wobec powyższego postępowanie 

unieważniono. 

 

 

         Z poważaniem 

Kanclerz Akademii Muzycznej 

        Bogdan Theisebach 

 

 

Otrzymuje: 

Wykonawca wymieniony w pkt 1 


