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ZAWIADOMIENIE  

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz .U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwaną ustawą Pzp, zawiadamia, że  w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę 

wykładziny w pomieszczeniach +7 piętra budynku IPN przy ul. Postępu 18 w Warszawie” odrzucone 

zostały następujące oferty:  

OFERTA NR 1 

DEKORATOR s.c Boguccy Rzakta, ul. Wiejska 42 05-408 Glinianka  

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  

Uzasadnienie faktyczne 

Oferta podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych warunków 

zamówienia  

Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia 

szczegółowych wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących zaoferowanej ceny oraz jej istotnych 

części składowych, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Złożona oferta wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z określonymi wymaganiami SIWZ. 

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia jednocześnie załączając 

kartę katalogową oferowanego przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający działając, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę  

do złożenia wyjaśnień w zakresie karty katalogowej dołączonej przez Wykonawcę w ramach wyjaśnień 

dotyczących rażąco niskiej ceny. W „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiący Załącznik nr 7 do 

SIWZ Zamawiający określił minimalne parametry techniczne wykładziny, między innymi wskazał 

minimalny parametr dotyczący absorbcji dźwięku, który (wg DIN 52212 1000Hz) powinien 

wynosić min. 0,22. W przekazanej Zamawiającemu karcie wykładziny brak jest wskazania ww. 

parametru. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wykazał że oferowany przedmiot zamówienia 

spełnia wymogi zawarte w siwz tj. nie wskazał przedmiotowego parametru. 

 

OFERTA NR 3 

TOBAG Tomasz Bagrowski ul. Andersa 14A 05-270 Marki  

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

Uzasadnienie faktyczne 

Oferta podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych warunków 
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zamówienia  

Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę do złożenia szczegółowych 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących zaoferowanej ceny oraz jej istotnych części 

składowych, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Złożona oferta wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z określonymi wymaganiami SIWZ. 

 

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia jednocześnie załączając 

kartę katalogową oferowanego przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający działając, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę  

do złożenia wyjaśnień w zakresie karty katalogowej dołączonej przez Wykonawcę w ramach wyjaśnień 

dotyczących rażąco niskiej ceny. W „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiący Załącznik nr 7 do 

SIWZ Zamawiający określił minimalne parametry techniczne wykładziny, między innymi wskazał 

minimalny parametr dotyczący absorbcji dźwięku, który (wg DIN 52212 1000Hz) powinien 

wynosić min. 0,22. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego oświadczył, że parametr zaoferowanej 

wykładziny wynosi 0,13 i jest niezgodny z ww. parametrem wymaganym w SIWZ. 

 

OFERTA NR 6 

GIPS100 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe S.C ul. Kuźmińskiego 16,  

96-500 Sochaczew 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

Zgodnie z treścią Rozdziału XI ust. 3 SIWZ wadium w innej formie niż pieniężna, należało złożyć  

w oryginale w Biurze Budżetu, Finansów i Kadr w budynku IPN, przy ul. Postępu 18 lub w postaci 

elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego 

wystawienia, drogą e-mailową na adres Zamawiającego wzp@ipn.gov.pl  

Ww. Wykonawca do upływu wyznaczonego terminu składania ofert złożył w Biurze Budżetu, Finansów  

i Kadr IPN wydruk gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr PO/00941752/2020 z dnia  

27 października 2020 r., którą Gwarant – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przygotował  

w formie dokumentu elektronicznego. Do upływu terminu składania ofert, Zamawiający nie otrzymał 

oryginału tego dokumentu w wersji elektronicznej. 
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