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UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług hotelarskich” – zadanie 1

Po analizie pisma Wykonawcy DELTA TOUR Sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Zamawiający Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy działając na podstawie art. 92 ust. 1
pkt 1 w związku z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) dalej zwana „ustawą” informuje,
iż unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej dokonaną pismem z dnia
10 kwietnia 2018 r.
Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy informuje,
iż odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę UpHotel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Długa 13/1,
58-500 Jelenia Góra. Powód odrzucenia stanowi sprzeczność treści oferty z treścią siwz
w poniższym zakresie. Zgodnie z pkt 2 załącznika nr 2 do siwz w części dotyczącej Zadania 1
Zamawiający wymagał aby Wykonawcy wskazali w ofercie do wyboru Zamawiającego dwa
hotele (trzygwiazdkowe lub o lepszym standardzie, ze śniadaniem), zlokalizowane
w granicach administracyjnych dzielnicy Śródmieście, nie dalej niż w odległości 4 km od
siedziby Zamawiającego Warszawa PKiN, Plac Defilad 1. W złożonej ofercie Wykonawca
UpHotel Sp. z o.o. zaoferował w formularzu cenowym jako jeden z hoteli Hotel Campanile,
który mieści się przy ul. Towarowej 2, 00-811 Warszawa – granica administracyjna dzielnicy
Wola. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wskazany hotel nie spełnia wymogów
siwz w zakresie lokalizacji w granicach administracyjnych dzielnicy Śródmieście, co stanowi
o sprzeczności treści oferty z treścią, a w konsekwencji o konieczności odrzucenia oferty
z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Ponadto, Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy informuje,
iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
z uwagi na fakt, iż jedyna ważna oferta zawiera cenę (477.500,00 zł) przewyższającą kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia
(227.500,00 zł). Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny jedynej ważnej oferty. Mając na uwadze
powyższe unieważnienie postepowania jest w pełni uzasadnione i konieczne.

