
 

  

         Gdańsk, dnia 2017.10.13 

 

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: 05/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 2017 r., poz. 1579), zw. dalej „ustawą”, informuje o 

wyniku postępowania. 

 

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły  następujące oferty: 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty (zł) Termin udzielonej gwarancji 

 

1 

JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła 

ul. Potokowa 12A/1 

80-297 Banino 

  

931.000,04 

 

40 m-cy 

 

2 

Renova Sp. z o.o. 

ul. Trakt Św. Wojciecha 29 

80-044 Gdańsk 

 

934.800,00 

 

36 m-cy 

 

2. Wykluczono Wykonawcę: 

       Renova Sp. z o.o. 

ul. Trakt Św. Wojciecha 29 

80-044 Gdańsk 

Uzasadnienie 

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 SIWZ, Wykonawca został zobowiązany do wykazania, w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, że w okresie ostatnich 5 lat, przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał minimum dwa zamówienia na roboty budowlane, w tym: 

- co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym 

zakresem remont hotelu minimum trzygwiazdkowego lub o standardzie równoważnym hotelowi 

trzygwiazdkowemu,  

- co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych, wykonane w obiekcie 

użyteczności publicznej* wpisanym do rejestru zabytków,  

 z których każde obejmowało branże: ogólnobudowlaną i elektryczną, o wartości każdego z 

nich nie niższej niż 600.000,00 zł brutto. 

Ponadto, Wykonawca został zobowiązany do skierowania w celu realizacji zamówienia 

osoby kierującej robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym, posiadającej kwalifikacje do 

kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem 



 

  

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 28.06.2017, poz. 1265), t.j. - uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez 

ograniczeń oraz przebytą co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową przy robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury.  

 

W wyniku wezwania do złożenia dokumentów, wystosowanego w oparciu o art. 26 ust. 2 

ustawy, Wykonawca złożył dokumenty, które nie potwierdzały spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

W złożonym wykazie wykonanych robót nie wskazano co najmniej jednego zadania polegającego 

na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem remont hotelu minimum 

trzygwiazdkowego lub o standardzie równoważnym hotelowi trzygwiazdkowemu, o wartości nie 

niższej niż 600.000,00 zł brutto. 

W wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca wskazał, jako osobę 

kierującą robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) lit. 

a) SIWZ, 2 osoby, tj. p. Marię Zakrzewską – konserwatora zabytków oraz p. Barbarę Kosiedowską, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. 

Zgodnie z przywołanym powyżej warunkiem  udziału w postępowaniu, oraz obowiązującym w tej 

mierze rozporządzeniem, Zamawiający wymagał wskazania do pełnienia w/w funkcji osoby, 

posiadającej kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, nie 

zaś osoby z uprawnieniami konserwatora zabytków oraz osoby z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Nie jest prawnie dopuszczalne, aby funkcja ta, rozdzielnie, sprawowana była przez 2 osoby. 

 

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wystosowanego w dniu 

20.09.2017 roku, wykonawca wyjaśnił, że nie dysponuje osobą kierującą robotami budowlanymi 

przy zabytku nieruchomym, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ oraz, że 

nie ma możliwości wykazania spełniania warunku doświadczenia przy wykonaniu remontu hotelu 

minimum trzygwiazdkowego lub o standardzie równoważnym hotelowi trzygwiazdkowemu. 

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym z 

postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia. 

 



 

  

3. Odrzucono ofertę: 

Renova Sp. z o.o. 

ul. Trakt Św. Wojciecha 29 

80-044 Gdańsk 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 4, Zamawiający odrzuca ofertę, która została 

złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.  

Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o przesłanki wymienione w pkt 2, w 

związku z powyższym złożona przez wykonawcę oferta została odrzucona. 

 

4. Klasyfikacja ofert. 

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, odstąpiono od 

klasyfikacji ofert. 

 

5. Postępowanie unieważniono. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 766.274,00 zł.  

Jedyna ważna oferta złożona w niniejszym postępowaniu opiewa na kwotę 931.000,04 zł i 

przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 

164.726,04 zł. Wobec faktu, iż Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej 

na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, postępowanie unieważniono. 

 

 

Z poważaniem 

 

  Kanclerz Akademii Muzycznej 

Bogdan Theisebach 

 

 

 

Otrzymuje: 

Wykonawcy wymienieni w pkt 1 


