
 

 

Znak sprawy: 58/PN/2021       Warszawa, 20.10.2021 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu nr 58/PN/2021 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na 

terenie m.st. Warszawy. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w zakresie części 3 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę: 

Zakład Robót Ogrodniczych i  

Brukarskich Paweł Curyło Janusz Luberek s.c. 

Al. Jerozolimskie 144 

02-305 Warszawa 

 

Na podstawie zapisów rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia pkt 4. Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15) w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na dowolną 

część lub części zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp określa 

maksymalną liczbę części zamówienia na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w maksymalnie 3 częściach zamówienia - przy czym jednej 

dla części 2 oraz dwóch z zakresu części 1, 4, 8, 9 albo dwóch z zakresu części 3, 5, 6, 7 oraz jednej z 

zakresu 1, 4, 8, 9 albo trzech z zakresu 1, 4, 8, 9 albo trzech z zakresu 3, 5, 6, 7. zamówienie zostanie mu 

udzielone na tą część, której wartość ofertowa jest najwyższa. Jeżeli wartość oferty jest jednakowa w 

obydwu częściach, zamówienie zostanie mu udzielone uwzględniając liczbę porządkową części 

narastająco od najmniejszej do największej. Firma REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 

Warszawa uzyskała najwyższą liczbę punktów w części 2 i 3 wobec czego Zamawiający dokonał 

wyboru Wykonawcy Zakład Robót Ogrodniczych i  Brukarskich Paweł Curyło Janusz Luberek s.c. 

Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, w zakresie część 3, która spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 

 

II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją 

Nr 

oferty 
Nazwa/firma adres Wykonawcy 

Punkty w 

kryterium  

„Cena zamówienie 

podstawowe” 

Łączna ilość 

punktów 

4 

REMONDIS Sp. z o.o. 

Ul. Zawodzie 18 

02-981 Warszawa 

100 pkt. 100 pkt. 

  



 

 

1 

Zakład Robót Ogrodniczych i 

Brukarskich Paweł Curyło Janusz 

Luberek s.c. 

Al. Jerozolimskie 144 

02-305 Warszawa 

95,78 pkt. 95,78 pkt. 

5 

Konsorcjum firm: 

Lider: Zakład Usług Ogrodniczych 

CHABER Wlazło-Michałowicz Sp.j. 

Ul. Strumykowa 49a 

03-138 Warszawa 

Partner: GARDEN-PARKI Marcin 

Chruścikowski 

Ul. Modzelewskiego 23/76 

02-679 Warszawa  

93,55 pkt. 93,55 pkt. 

3 

AG-Complex Sp. z o.o. 

Ul. Płytowa 14 

03-046 Warszawa 

73,22 pkt. 73,22 pkt. 

7 

SORTED Sp. z o.o. 

Chyliczki, ul. Wschodnia 27b 

05-500 Piaseczno 

71,26 pkt. 71,16 pkt. 

6 

POLSUPER Sp. z o.o. 

Ul. Krakowskie Przedmieście 4 

00-333 Warszawa 

35,35 pkt. 35,35 pkt. 

9 

BIOSFERA Tomasz Tomala 

Al. Solidarności 64/97 

00-240 Warszawa 

 

- 

 

 

- 

 

 

III. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

OFERTA Nr 9 – Wykonawca: BIOSFERA Tomasz Tomala, Al. Solidarności 64/97, 00-240 Warszawa 

została odrzucona. 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający podczas badania oferty na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 2b ustawy Pzp wezwał 

pismem znak ZZW.ZZP.260.111.2021.MMY z dnia 16.09.2021 r. Wykonawcę do złożenia 

dowodów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

Wykonawca w udzielonej odpowiedzi na wezwanie w dniu 25.09.2021 r. złożył wymagane 

dokumenty. W trakcie badania złożonych dokumentów Zamawiający zauważył, iż w złożonym 

wykazie osób Wykonawca wskazał takie same osoby jak dla części 1 zamówienia, w której 

oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, podczas gdy zgodnie z 

postanowieniami Rozdziału VII pkt 1.4.2 Wykonawca miał się wykazać różnymi osobami dla 

każdej z części osobno. 



 

 

W związku z powyższym Zamawiający pismem znak ZZW.DZP.260.77.2021.MCH z dnia 

04.10.2021 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia podmiotowych środków dowodów tj. 

wykazu osób. Wykonawca pismem z dnia 06.10.2021 r. przyznał, że nie dysponuje 

odpowiednim personelem. 
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