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 Warszawa dnia: 2012-09-26 

 

P O W I A D O M I E N I E 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w 
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 
nieograniczony na: 

Wykonanie prac konserwacyjnych kamieniarki Zamku Ujazdowskiego 
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

"CANDLE"s.s Pracownia Konserwacji Zabytków, metaloplastyki i oświetlenia   

 Artystycznego 

05-091 Ząbki   Sienkiewicza 4 

na: Wykonanie prac konserwacyjnych kamieniarki Zamku Ujazdowskiego za  

cenę 745 509.00 zł 

Uzasadnienie wyboru:  Oferent przedstawił najkorzystniejsze warunki. 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium - liczba pkt Razem 

1 - Wykonanie prac 
konserwacyjnych 
kamieniarki Zamku 
Ujazdowskiego 

"CANDLE"s.s Pracownia 
Konserwacji Zabytków 
metaloplastyki i oświetlenia 
Artystycznego 
Sienkiewicza 4 
05-091 Ząbki 

1 - Cena (koszt) - 70.00 
2 - Termin wykonania - 30.00 

  100,00 

1 - Wykonanie prac 
konserwacyjnych 
kamieniarki Zamku 
Ujazdowskiego 

Pracownie Konserwacji 
Zabytków S.A. 
Solec 103 
00-382 Warszawa 

1 - Cena (koszt) - 63.35 
2 - Termin wykonania - 23.57 

  86,92 

1 - Wykonanie prac 
konserwacyjnych 
kamieniarki Zamku 
Ujazdowskiego 

Zakład Budowlano 
Kamieniarski Produkcyjno 
Usługowy Ryszard Łukawski 
Marmurowa 1 
26-085 Miedziana Góra 

1 - Cena (koszt) - 58.60 
2 - Termin wykonania - 25.38 

  83,98 

1 - Wykonanie prac RENOVA Sp. z o.o. 1 - Cena (koszt) - 48.78   68,78 
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konserwacyjnych 
kamieniarki Zamku 
Ujazdowskiego 

Piękna 47 
00-672 Warszawa 

2 - Termin wykonania - 20.00 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: Nr oferty, nazwa i adres 
wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

2 
ŚPIEWAK Firma 
remontowo budowlana 
Dąbrowskiego 3  
05-850 Ożarów 
Mazowiecki 

Art. 89. ust.1 pkt 5 
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został 
wykluczony 

2 

3 
P.P.H.U.- LUBREN 
Monika Wereski 
Ostrówek 141  
21-013 Puchaczów 

Art. 89. ust.1 pkt 2 
Brak poprawności merytorycznej  
Uzasadnienie : W ofercie kwota wyceny drugiego 
modułu nie odpowiada sumie wycen jednostkowych 
prac składających się na ten moduł. 

3 

4 
FBP Modena 
Skarbka z Gór 65d /5 
03-287  Warszawa 

Art. 89. ust.1 pkt 5 
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został 
wykluczony 

4 

6 
Usługi dla Ludności 
Murarstwo Stanisław 
Karwowski 
Chełmżyńska 76  
04-247 Warszawa 

Art. 89. ust.1 pkt 5 
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został 
wykluczony 

5 

9 
Przedsiębiorstwo 
Konserwacji Zabytków  
MATEUSZ Sp z o.o. 
SP.K. 
Suwalska 36E /32 
03-252 Warszawa 

Art. 89. ust.1 pkt 2, Art.90 ust. 3 
Brak poprawności merytorycznej  
Uzasadnienie :  
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawił 
czynników które miały wpływ na wyliczenie czasu 
potrzebnego na wykonanie zadania i które 
spowodowały, że Wykonawca zaoferował termin 
dwunasto tygodniowy wykonania prac. Nie wyjaśnił 
także jak zamierzał osiągnąć taki czas wykonywania 
prac mając na względzie technologie robót i 
ograniczenia  wynikające z  racji funkcji Zamku 
Ujazdowskiego. 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: Nazwa i adres 
wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

1 
FBP Modena 
Skarbka z Gór 65d /5  
03-287  Warszawa 

Art. 24 ust. 2 pkt 4 
Nie złożono dokumentu: Aktualna informacja z KRK 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
Nie złożono dokumentu: Aktualna informacja z KRK 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 
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2 

ŚPIEWAK Firma 
remontowo budowlana 
Dąbrowskiego 3   
05-850 Ożarów 
Mazowiecki 

Art. 24 ust. 2 pkt 4 
Nie złożył wadium w przewidzianym terminie. 

3 

Usługi dla Ludności 
Murarstwo Stanisław 
Karwowski 
Chełmżyńska 76   
04-247 Warszawa 

Art. 24 ust. 2 pkt 4 
Nie spełniono warunku dokumentu: Wykaz Osób 
Uzasadnienie : Wykonawca nie przedstawił 
informacji, że dysponuje osobą przewidzianą do 
kierowania robotami posiadającą uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w zakresie przedmiotu zamówienia  oraz posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
przy zabytkach nieruchomych uzyskane na podstawie 
przepisów wcześniej obowiązujących, zgodnie z § 13 
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 
2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych ( Dz.U. nr 150, 
poz.1579 z 2004 r.) lub co najmniej 2-letnią praktykę 
zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych 
( zgodnie z § 8 ust. 1 w/w Rozporządzenia), 
Nie spełniono warunku dokumentu: Wykaz robót Nr 1 
Uzasadnienie : Wykonawca powinien przedstawić 
wykonane należycie co najmniej dwa zamówienia w 
obiektach zabytkowych odpowiadające charakterem 
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.  W 
załączonym wykazie jedno zamówienie dotyczy 
wykonania remontu elewacji budynku przy ul. 
Brzozowej 14. Po zapoznaniu się  z wymienionym 
obiektem stwierdzamy, że charakter wykonywanych 
tam prac nie jest porównywalny z charakterem robót 
stanowiących przedmiot zamówienia. 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 

z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 

określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 


