Nr sprawy: 86/TP/2021

Warszawa, dnia 04.11.2021 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu 86/TP/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w
trybie podstawowym (wariant nr 2), pn.: Wykonanie diagnoz społecznych dla parków
m.st. Warszawy.

Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2, 7, 8

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający
informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 2, 7 i 8.
Jako ofertę najkorzystniejszą w zakresie części 2, 7 i 8 uznano ofertę nr 1, złożoną przez
wykonawcę:

Konsorcjum firm: Stowarzyszenie o!Praga (Lider)
Utlia Sp. z o.o. (Partner)
ul. Targowa 42/20
03-733 Warszawa
Na podstawie zapisów rozdziału IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 4 SWZ
Zamawiający zgodnie z art. 7 pkt 15) w zw. z art. 91 ust.1 ustawy Pzp dopuścił składanie
ofert częściowych na wszystkie części zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 134 ust. 2
pkt. 3 ustawy Pzp określił, że udzieli zamówienia Wykonawcy w maksymalnie 3 części
zamówienia, a w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę, np.: na cztery części, wszystkie
jego oferty będą mogły być uznane za najkorzystniejsze, zamówienie zostanie
mu udzielone na te trzy części, których wartość ofertowa jest najniższa, wobec czego
Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy Konsorcjum firm: Stowarzyszenie o!Praga
(Lider) Utlia Sp. z o.o. (Partner),ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa w zakresie części
2,7 i 8 którego oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny
ofert.

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

1

2

III.

Nazwa/firma adres Wykonawcy

Konsorcjum firm:
Stowarzyszenie o!Praga
(Lider) Utlia Sp. z o.o.
(Partner)
ul. Targowa 42/20
03-733 Warszawa
Głos Ulicy Ludwika
Ignatowicz
ul. Nowoursynowska 172G
02-787 Warszawa

Punkty w
kryterium
„Cena”

60 pkt.

Punkty w
kryterium
„Doświadczenie”

Łączna
ilość
punktów

40 pkt.

100 pkt.

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.
5 i 6 oraz pkt. 14

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

OFERTA Nr 2 – Wykonawca: Głos Ulicy Ludwika Ignatowicz,
ul. Nowoursynowska 172G, 02-787 Warszawa została odrzucona.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz pkt. 14.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca Głos Ulicy Ludwika Ignatowicz złożył ofertę na część 1 i 3. Niezaszyfrowana
oferta wykonawcy w postaci elektronicznej wpłynęła w dniu 18.10.2021 o godz. 11:15 na
skrzynkę ePUAP Zamawiającego. Zgodnie z zapisami rozdziale XI pkt. 3 SWZ: „Wykonawca
składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (…)
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania”. Ponadto w toku
badania przedmiotowej oferty Zamawiający ustalił, że Wykonawca nie wpłacił
wymaganego zabezpieczenia wadialnego. Należna wartość zabezpieczenia wadialnego,
odpowiednio w odniesieniu do części 1 i 3 zamówienia, w wysokości 800,00 zł , nie została
wniesiona do upływu wyznaczonego tj. dnia 18.10.2021r. na godzinę 11:30 terminu
składania ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 5 ustawy Pzp wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert, gdyż powinno skutecznie zabezpieczać złożoną ofertę.
Zamawiający wskazał na powyższe odpowiednio również w zapisach SWZ, a dokładniej w
roz. XX pkt. 4. W procesie badania ofert Zamawiający ustalił, iż do upływu terminu
składania ofert nie wpłynęły na konto Zamawiającego środki pieniężne ani dokumenty

utożsamiające pozostałe formy wadium. Wadium jest formą zabezpieczenia interesu
Zamawiającego, a prawidłowe zabezpieczenie oferty wadium polega na istnieniu po
stronie Zamawiającego pewności, że w przypadkach określonych w ustawie kwota
wadium rzeczywiście zostanie Zamawiającemu wypłacona.
Oznacza to, że oferta Wykonawcy Głos Ulicy Ludwika Ignatowicz podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz pkt. 14.

.

