
    Malbork, 09.03.2017r. 

                   www.zamek.malbork.pl            
 

ZAWIADOMIENIE   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego północnego 
Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Znak 

sprawy: ZP.2611.1.2017.bm 

 
  

 W związku z umorzeniem postępowania przez Krajowa Izbę Odwoławczą postanowieniem z dnia 22.02.2017 r.  sygn. akt  

KIO 300/17 wszczętym wskutek odwołania wniesionego przez Wykonawcę i uwzględnieniem w całości jego zarzutów, Muzeum 

Zamkowe w Malborku jako Zamawiający informuje, że unieważnił czynności wyboru oferty i dokonał ponownie czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie wskazanych w SIWZ wszystkich kryteriów oceny ofert, z uwzględnieniem ofert 

nieocenionych, w tym oferty Odwołującego.   

Uzasadnienie wyboru: 

Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrał ofertę 

oznaczoną numer 2 złożoną przez nw. Wykonawcę. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 88,14/100. 

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą punktację: 

Nr 

 oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w   

kryterium: cena 60 

 

Liczba punktów w kryterium: 

termin wykonania projektu  40 

     

ŁĄCZNA            

punktacja 

1. 

PROJECT-SYSTEM  

Piotr Pałdyna 

ul. Kumieli 1-2 

82-300 Elbląg   

52,40 

 

 

0 
  

 

 

52,40 

 

2.  

Konsorcjum firm: 

Jerzy Wowczak Autorska Pracownia 

Projektowa – Lider Konsorcjum ul. 

Bieżanowska 46/2,  

30-812 Kraków 

Autorska Pracownia Projektowa JW MS 

Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum ul. 

Bieżanowska 46, 30-812 Kraków   

48,14 

 

 

 

 

40 

 

  

 

 

  88,14  

3. 

BBC Best Buildig Consultants Nadzory i 

Doradztwo Budowlane Łukasz 

Zdziebłowski  

ul. Gen. Bema 42 A 

96-300 Żyrardów  

21,25  

 

 

 0 

 

 

 21,25 

4. 

3JM Michał Bryłka  

ul. Toruńska 21 C/2  

82-500 Kwidzyn 

60 

 

 

20 

 

 

80 

 

 

 Z uwagi na fakt, iż cena najwyżej punktowanej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) uPzp unieważnia 

przedmiotowe postępowanie. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający dokonał oceny wszystkich złożonych ofert na podstawie wszystkich kryteriów oceny ofert wskazanych w 

SIWZ. Ponieważ cena najwyżej punktowanej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie zwiększył tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt. 4) uPzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. 

 
W imieniu Zamawiającego 

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku 

 

mgr Mariusz Mierzwiński 

 
 

Zawiadomienie zamieszczono: Malbork dnia: 2017-03-09   na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 

 


