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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, zgodnie z art.92 ust.2 
ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn zm.) 
informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27 lipca 2012 r. pod numerem: 274190-2012 na: 
wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku głównego 
oraz hali warsztatowej i technologicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN 
w Krakowie, ul. Reymonta 25. 
 

 

Złożono ofert:  3 
Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 1 
Cena (brutto)oferty najtańszej:  85 977,00 zł 
Cena  (brutto)oferty najdroższej:    104 550,00 zł 
Zamawiający wybrał ofertę firmy: 

ae fusion Studio sp. z o.o., 
ul. Św. Tomasza 20/7, 31-020 Kraków 
za cenę oferty brutto: 85 977.00 zł 
 

 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
tematu 

Nazwa i adres wykonawcy 
(Nr oferty) 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Razem 

  Cena (koszt)  

1 

(2) 
ae fusion Studio sp. z o.o., 

ul. Św. Tomasza 20/7, 31-020 Kraków 
 

100 100 

1 

(3) 
Konsorcjum firm: Infra-red Usługi Projektowe, 

 Łukasz Szumiec, Piotr Janosz s. c, 
Solarpol Polskie Centrum Energii Odnawialnej, 

 ul. Sobieskiego 18a, 32-400 Myślenice 

82,23 82,23 



Zamawiający wykluczył z postępowania: 
Lp. nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

1 

(1) 
Biuro Projektowo-Wykonawcze, 
Artefakt Norbert Gościniewicz, 

ul. Żytnia 8/4, 25-018 Kielce 
 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców, którzy nie wykazali spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca nie załączył do oferty: „wykazu 
zrealizowanych usług” oraz dokumentów 
potwierdzających, że usługi zostały wykonane 
należycie. 
Wykonawca w dniu 30.08.2012r. został wezwany do 
uzupełnienia braków w tym zakresie, nie 
odpowiedział w terminie. 

 
W toku postępowania odrzucona została następująca oferta: 

Lp. 
Nr oferty,  

nazwa i adres wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

(1) 
Biuro Projektowo-Wykonawcze, 

Artefakt Norbert Gościniewicz, ul. 
Żytnia 8/4, 25-018 Kielce 

Uzasadnienie: Art. 89 ust 1, pkt. 2 PZP 
W swojej ofercie Wykonawca zadeklarował termin 
realizacji umowy – etap I, 29.11.2012, a wymagany był 
w pkt. 5 SIWZ Termin realizacji etapu I - 50 dni od daty 
podpisania umowy. W związku z czym treść oferty nie 
odpowiada treści SIWZ i podlega ona odrzuceniu. 

 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie: art. 93 ust. 1 pkt.  4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że wobec czynności zamawiającego polegających na wykluczeniu 
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzuceniu oferty odwołującego, przysługuje 
odwołanie w terminie 5 dni od dania przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia,  w formie określonej w ust.180 ustawy PZP. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
                                                                            


