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BDG.WZP.261.22.2020/JK

Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania nr 27/DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – BIAŁA PODLASKA/PN/20

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót 
budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, Zamawiający, na podstawie art. 92 
ust. 1 pkt 1) – 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

I. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Biuro Projektów UNI-FORM 
Sp. z o.o. Sp. k. ul. Łagiewnicka 54/56 bud. C, III p., 91-463 Łódź, oferującego wykonanie przedmiotu 
zamówienia za łączną cenę ofertową brutto wynoszącą 97 908,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta uznana za najkorzystniejszą spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i otrzymała 
najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętych kryteriów. 

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryteriach oceny ofert następującą ilość punktów:

Nr 
oferty Nawa firmy i adres

Liczba pkt w 
kryterium 

„Łączna cena 
ofertowa brutto 

(C)”

Liczba pkt w 
kryterium 
„Termin 

opracowania i 
przekazania 

Zamawiającemu 
dokumentacji 

projektowej (T)”

Łączna ilość 
uzyskanych 

punktów

   1

AM- PROJEKT Pracownia Projektowania 
Architektonicznego, Architekt Maciej 
Andruszkiewicz, 
ul. Przędzalniana 14 lok. 20, 15-688 Białystok

33,85 40,00 73,85

2 Pracownia Architektoniczna Exigo Marek Kozieł, 
ul. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy 39,80 40,00 79,80

3 Biuro Projektów UNI-FORM Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Łagiewnicka 54/56 bud. C, III p., 91-463 Łódź 60,00 40,00 100,00

4 Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski,
ul. Agatowa 20/32, 20-571 Lublin 53,07 40,00 93,07



ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

tel. 22 601 75 75
fax 22 601 74 13

kierownictwo@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl

II. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:
Nie wykluczono żadnego z Wykonawcy.

III. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez 
Wykonawcę AM-PROJEKT Pracownia Projektowania Architektonicznego, Architekt Maciej 
Andruszkiewicz, ul. Przędzalniana 14 lok. 20, 15-688 Białystok, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody, 
o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą oraz jednocześnie 
nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający wyjaśnia, że w dniu 08.02.2021 r., na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą o okres 60 dni wraz 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Odpowiedzi na powyższe należało udzielić w terminie do dnia 
12.02.2021 r. Wykonawca AM-PROJEKT Pracownia Projektowania Architektonicznego, Architekt Maciej 
Andruszkiewicz w dniu 09.02.2021 r. poinformował Zamawiającego o braku zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą oraz wniósł o zwrot wadium. W związku z powyższym na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę ww. Wykonawcy.

Z poważaniem

Arkadiusz Szymański
DYREKTOR GENERALNY

/podpisano elektronicznie/

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania 
dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo

5 Powersun Sp. z o.o., 
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin 48,73 40,00 88,73

6 Jakub Kowalczyk
ul. Wrocławska 48, 30-011 Kraków 40,51 26,67 67,18
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