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Warszawa, 30 marca 2018 roku 

 

DOP.26.5.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych 
  zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy.”. Realizowanego w  ramach  
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 
  Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez 
  ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym – dostawa 
i montaż elementów wystawy.”. Realizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa dostępności 
do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” informuję, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) unieważniam 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły dwie oferty: 

Lp. Wykonawca cena Termin realizacji Okres gwarancji 

1 Trias Avi spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

ul. Kabaretowa 21 

01-942 Warszawa 

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) Ustawy 

 

2 TRONUS POLSKA spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością  

ul. Ordona 2a 

01-237 Warszawa 

 

4 428 000,00 

 

7 maja 2018 

 

 

60 miesiące 

 

W ofercie wykonawca Trias Avi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zaoferował 
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 lipca 2018 roku. Jak wynika z treści SIWZ, termin realizacji 
zamówienie nie mógł być późniejszy niż 7 maja 2018 roku. W związku z czym uzasadnione jest odrzucenie oferty 
wykonawcy Trias Avi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt. 2 Ustawy, jako niegodnej z SIWZ. 
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowane przez drugiego wykonawcę TRONUS 
POLSKA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, znacząco przekracza kwotę, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Ustawy unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia na dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym – dostawa 
i montaż elementów wystawy.”. Realizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa dostępności 
do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. 

 


