
„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 
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Poznań, dnia 12 marca 2020 r. 

Zamawiający:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406, 61 - 441 Poznań   

w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi zarządzania 

nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego 

w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” (nr postępowania ZP/WCWI/2020/1) 

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., 

jako Pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1843, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, stosownie do brzmienia 

art. 92 ust. 2 Ustawy udostępnia na stronie internetowej następujące informacje: 

1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez: 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

Knight Frank sp. z o.o. 

Siedziba i adres Wykonawcy 

Warszawa, ul. Mokotowska 49 00-542 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania 

zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  

Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ:  

Kryterium Cena: 106.200,00 złotych netto/ 130.626,00 złotych brutto 

Kryterium Kwalifikacje zawodowe (KZ): 5,00 pkt. 

Kryterium Doświadczenie zawodowe zarządcy nieruchomości przez osobę wskazaną na stanowisko 

zarządcy nieruchomości w okresie ostatnich 3 lat jako: zarządcy nieruchomości powierzchni 

budynku lub budynków biurowych o powierzchni biurowej minimum 1.000 m2 położonych w 

mieście liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców o wartości miesięcznego wynagrodzenia netto 

nie niższej niż 10.000,00 zł każda: 8,00 pkt.  
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2. Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

Lp. 

Nazwa albo imię i 

nazwisko, siedziba albo 

miejsce zamieszkania i 

adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności 

wykonawcy 

Punktacja 

przyznana 

ofertom w 

każdym 

kryterium oceny 

ofert 

Kryterium cena: 

85% 

Punktacja 

przyznana 

ofertom w 

każdym 

kryterium oceny 

ofert 

Kryterium 

Kwalifikacje 

zawodowe (KZ): 

5% 

Punktacja 

przyznana 

ofertom w 

każdym 

kryterium oceny 

ofert 

Kryterium 

Doświadczenie 

zawodowe 

zarządcy 

nieruchomości 

(DZ): 10% 

Łączna 

punktacja: 

1.  
Knight Frank sp. z o.o. 

Warszawa, ul. Mokotowska 

49 00-542 Warszawa 

85,00 5,00 8,00 98,00 

2.  

Milena Jarząbek 

prowadząca działalność 

gospodarczą pod nazwą 

Milena Jarząbek Global 

Invest oraz Adam Lisiewicz 

prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą 

Global Stone Adam 

Lisiewicz – wspólnicy spółki 

cywilnej GLOBAL INVEST 

ZARZĄDZANIE I OBRÓT 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

MILENA JARZĄBEK, ADA M 

LISIEWICZ S.C. 

ul. Powidzka 3 

61-039 Poznań 

Zamawiający wykluczył w/w wykonawcę z przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publiczne na podstawie art. 
24 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż w/w 
wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.  

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę 
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z kolei zgodnie z 
art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
odrzucił ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

3. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 PZP wykluczył Wykonawcę: 

Milena Jarząbek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Milena Jarząbek Global 

Invest adres: ul. Garbary 14B, 61-687 Poznań, 
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Adam Lisiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Global Stone Adam 

Lisiewicz adres: ul.Św. Michała 100, 61-005 Poznań 

wspólnie prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą Global Invest 

Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami Milena Jarząbek, Adam Lisiewicz sp. c., adres: ul. 

Powidzka 3, 61-039 Poznań. 

Zamawiający wykluczył w/w wykonawcę z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w/w 

wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. Z kolei zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający odrzucił ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE  

WYKLUCZENIE WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 12 PZP 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia. 

2. W odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 PZP z dnia 19 lutego 2020 roku Wykonawca  
w dniu 21 lutego 2020 roku przedłożył:  

a) Wykaz wykonanych usług wraz z dowodem określającym, że usługa określona w pkt. 1 
Wykazu wykonanych usług jest wykonywana należycie oraz oświadczeniem Wykonawcy w 
zakresie usługi wskazanej w pkt. 2 Wykazu wykonanych usług, 

b) Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia. 

W toku badania ww. dokumentów Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 3 i ust. 4 do złożenia 
wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów.  

W terminie wskazanym w wezwaniu, tj. do dnia 25 lutego 2020 roku godz. 16.00 Wykonawca 
przedłożył wyjaśnienia oraz referencje z dnia 25 lutego 2020 roku, zaświadczające, że wykonawca 
świadczył usługi zarządzania m.in. nieruchomością przy ul. Bukowskiej 53A w Poznaniu (….) oraz 
nieruchomością niemieszkalną, na której zlokalizowany jest parking przy ul. Św. M. Magdaleny 5, 
5a w Poznaniu wykonywane na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Prezydent Miasta 
Poznania jako miasta na prawach powiatu - Miasto Poznań.  

3. Stosownie do brzmienia rozdziału IX SIWZ pkt. 1.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
spełnianie warunku w zakresie dysponowania zdolnością techniczną. 

3.1. W pkt. 1.1. Wykonawca wskazał usługę: „Zarządzanie nieruchomością biurową oraz parkingiem w 
Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 oraz przy al. Marcinkowskiego 27.” 
Z treści Wykazu usług oraz przedłożonych referencji nie wynikało: 

a) czy usługa zarządzania parkingiem położonym przy al. Marcinkowskiego 27 w Poznaniu 
dotyczy zarządzania parkingiem wielopoziomowym? 

b) czy usługa zarządzania parkingiem położonym przy al. Marcinkowskiego 27 w Poznaniu 
dotyczy zarządzania parkingiem wielopoziomowym na minimum 250 miejsc? 
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W związku z powyższym Zamawiający wezwał do wyjaśnienia, poprawienia i uzupełnienia oferty 
w ww. zakresie, tj. poprzez złożenie Wykazu usług z uwzględnieniem ww. okoliczności. 

3.2. W pkt. 1.2. Wykonawca wskazał usługę: „Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w skład 
których wchodzą budynki biurowe oraz parkingi: Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej  
w Poznaniu, ul. Bukowska 53a, przy ul. Św. M. Magdaleny 5, 5a.” 
Z treści wykazu usług oraz przedłożonych referencji nie wynikało: 

a) jaka jest powierzchnia budynku Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu,  
ul. Bukowska 53a.  
W szczególności wezwano Wykonawcę do wskazania, że usługa obejmowała zarządzanie 
budynkiem biurowym o powierzchni biurowej minimum 1.000 m2? 

b) czy usługa zarządzania parkingiem położonym przy ul. Św. M. Magdaleny 5, 5a w Poznaniu 
dotyczy zarządzania parkingiem wielopoziomowym? 

c) czy usługa zarządzania parkingiem położonym przy ul. Św. M. Magdaleny 5, 5a w Poznaniu 
dotyczy zarządzania parkingiem wielopoziomowym na minimum 250 miejsc? 

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca wyjaśnił co następuje:  

„Łączna powierzchnia budynków znajdujących się na terenie Konsulatu Federacji Rosyjskiej w 
Poznaniu przy ul. Bukowskiej 53A to 839,30 m2, natomiast teren zewnętrzny to 6794 m2 pokryty 
zielenią, drogami dojazdowymi, chodnikami, miejscami postojowymi. Całość składa się na jedną 
nieruchomość. 
Jednocześnie nadmieniamy, iż drugą usługę w ofercie Wykonawca wskazał zarządzanie 
budynkiem Enea S.A. mieszczącym się w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 o powierzchni 
3475 m2. 
Powołując się na SIWZ IX. 1.2. a) Wykonawca spełnia warunek tj. w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu 
budynkiem lub budynkami o powierzchni biurowej dającej minimum 1000 m2. 
Uzasadniając: Wykonawca zinterpretował SIWZ IX. 1.2. a), w następujący sposób: wykonywanie 
minimum 2 usług powinno dać sumę powierzchni zarządzanych budynków minimum 1000 m2 
(Dla Wykonawcy z SIWZ nie wynika jednoznacznie, iż każdy budynek powinien posiadać 
powierzchnię minimum 1000 m2) lub wykonywał/wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na 
zarządzaniu parkingiem wielopoziomowym na minimum 250 miejsc. 
Parking położony przy ul. Św. M. Magdaleny 5,5a oraz parking przy ul. Marcinkowskiego 27 są 
parkingami jednopoziomowymi łącznie na 100 miejsc. 
Wykonawca wskazał w ofercie w poprzednim zdaniu nieruchomości, gdyż zarządzanie 
nieruchomością przy ul. Nowowiejskiego 11 oraz al. Marcinkowskiego 27 stanowi jedną usługę 
oraz zarządzanie nieruchomością przy ul. Bukowskiej 53a oraz przy ul. Św. M. Magdaleny 5,5a 
również stanowi jedną usługę. 
Wykonawca zinterpretował SIWZ IX. 1.2. a) w następujący sposób, iż aby spełnić warunki udziału 
w postępowaniu należy wykonywać co najmniej dwie usługi polegające na zarządzaniu 
budynkiem lub budynkami biurowymi o powierzchni minimum 1000 m2 (Dla Wykonawcy z SIWZ 
nie wynika jednoznacznie, iż każdy budynek powinien posiadać powierzchnię minimum 1000 m2) 
lub wykonywał/wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu parkingiem 
wielopoziomowym na minimum 250 miejsc.” 

3.3. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 
zdolności technicznej. 

3.4. Stosownie do brzmienia rozdziału IX SIWZ pkt. 1.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające 
na: 

- zarządzaniu budynkiem lub budynkami biurowymi o powierzchni biurowej minimum 
1.000 m2 i wykonał lub 

- wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na zarządzaniu parkingiem 
wielopoziomowym na minimum 250 miejsc,  

położonymi w mieście liczącym nie mniej niż 250.000 mieszkańców. 

Wykonawca nie wykazał, że wykonał: 

a) co najmniej dwie usługi polegające na zarządzaniu budynkiem lub budynkami biurowymi 
o powierzchni biurowej minimum 1.000 m2. 
W zakresie pkt. 2 Wykazu wykonanych usług oraz złożonych wyjaśnień wynika, że Łączna 
powierzchnia budynków znajdujących się na terenie Konsulatu Federacji Rosyjskiej  
w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 53A to 839,30 m2.  
Z Wykazu wykonanych usług oraz wyjaśnień nie wynika zatem, aby budynki Konsulatu Federacji 
Rosyjskiej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 53A był budynkiem lub budynkami biurowymi 
o powierzchni biurowej minimum 1.000 m2. 
Wobec powyższego, Wykonawca nie wykazał spełniania w/w warunków udziału  
w postępowaniu, w związku z tym Wykonawcę wykluczono z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 2 pkt 12 PZP, a jego ofertę uznano za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 PZP. 

b) co najmniej dwie usługi polegające na zarządzaniu parkingiem wielopoziomowym  
na minimum 250 miejsc. 
W zakresie pkt. 1 i 2 Wykazu wykonanych usług oraz złożonych wyjaśnień wynika, że parking 
położony przy ul. Św. M. Magdaleny 5,5a oraz parking przy ul. Marcinkowskiego 27 są 
parkingami jednopoziomowymi łącznie na 100 miejsc. 
Z Wykazu wykonanych usług oraz wyjaśnień nie wynika zatem, aby Wykonawca wykonał co 
najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu parkingiem wielopoziomowym na minimum 250 
miejsc. 
Wobec powyższego, Wykonawca nie wykazał spełniania w/w warunków udziału w 
postępowaniu, w związku z tym Wykonawcę wykluczono z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 2 pkt 12 PZP, a jego ofertę uznano za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 PZP. 
 

4. Stosownie do brzmienia rozdziału IX SIWZ pkt. 1.3 Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
spełnianie warunku w zakresie dysponowania zdolnością zawodową w zakresie osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. 

4.1. Jako osobę zarządcy Wykonawca wskazał Panią Milenę Jarząbek. 
W wykazie osób w kolumnie Doświadczenie Wykonawca wskazał, że Pani Milena Jarząbek posiada 
doświadczenie:  
„Zarządzanie nieruchomością biurową oraz parkingiem w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 
oraz przy al. Marcinkowskiego 27.” oraz „Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w skład 
których wchodzą budynki biurowe oraz parkingi: Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w 
Poznaniu, ul. Bukowska 53a, przy ul. Św. M. Magdaleny 5, 5a.” 
Z treści wykazu osób nie wynikało: 

a) czy usługa zarządzania parkingiem położonym przy al. Marcinkowskiego 27 w Poznaniu 
dotyczy zarządzania parkingiem wielopoziomowym? 

b) czy usługa zarządzania parkingiem położonym przy al. Marcinkowskiego 27 w Poznaniu 
dotyczy zarządzania parkingiem wielopoziomowym na minimum 250 miejsc? 
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c) jaka jest powierzchnia budynku Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, ul. 
Bukowska 53a, w szczególności wzywa się Wykonawcę do wskazania, że usługa obejmowała 
zarządzanie budynkiem biurowym o powierzchni biurowej minimum 1.000 m2? 

d) czy usługa zarządzania parkingiem położonym przy ul. Św. M. Magdaleny 5, 5a w Poznaniu 
dotyczy zarządzania parkingiem wielopoziomowym? 

e) czy usługa zarządzania parkingiem położonym przy ul. Św. M. Magdaleny 5, 5a w Poznaniu 
dotyczy zarządzania parkingiem wielopoziomowym na minimum 250 miejsc? 

4.2. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca wyjaśnił co następuje:  

„Łączna powierzchnia budynków znajdujących się na terenie Generalnego Konsulatu Federacji 
Rosyjskiej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 53A to 839,30 m2, natomiast teren zewnętrzny to 6794 
m2 pokryty zielenią, drogami dojazdowymi, chodnikami, miejscami postojowymi. Całość składa 
się na jedną nieruchomość. 
Jednocześnie nadmieniamy, iż drugą usługę w ofercie Wykonawca wskazał zarządzanie 
budynkiem Enea S.A. mieszczącym się w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 o powierzchni 
3475 m2. 
Powołując się na SIWZ IX. 1.3. a) Wykonawca spełnia warunek tj. dysponuje co najmniej jednym 
zarządcą nieruchomości, który w okresie ostatnich trzech lat wykonuje co najmniej 1 usługę 
zarządzania budynkami o powierzchni biurowej minimum 1000 m2. 
Uzasadniając: Wykonawca zinterpretował SIWZ IX. 1.3. a), iż wykonywanie minimum 1 usługi 
powinno dać sumę zarządzanych budynków na minimum 1000 m2 (Dla Wykonawcy z SIWZ nie 
wynika jednoznacznie, iż każdy budynek powinien posiadać powierzchnię minimum 1000 m2) lub 
wykonywał/wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na zarządzaniu parkingiem 
wielopoziomowym na minimum 250 miejsc.” 

4.3. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 
zdolności zawodowej w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
Stosownie do brzmienia rozdziału IX SIWZ pkt. 1.3 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że 
dysponuje co najmniej jednym zarządcą nieruchomości, który w okresie ostatnich trzech lat 
wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zarządzania budynkiem lub budynkami biurowymi 
o powierzchni biurowej minimum 1.000 m2 oraz który w okresie ostatnich trzech lat wykonał lub 
wykonuje co najmniej jedną usługę zarządzania parkingiem wielopoziomowym na minimum 250 
miejsc. 

Wykonawca nie wykazał, że wskazany zarządca nieruchomościami wykonał lub wykonuje co 
najmniej jedną usługę zarządzania budynkiem lub budynkami biurowymi o powierzchni biurowej 
minimum 1.000 m2 oraz który w okresie ostatnich trzech lat wykonał lub wykonuje co najmniej 
jedną usługę zarządzania parkingiem wielopoziomowym na minimum 250 miejsc. 

W zakresie Wykazu osób oraz złożonych wyjaśnień wynika, że wynika, że parking położony przy 
ul. Św. M. Magdaleny 5,5a oraz parking przy ul. Marcinkowskiego 27 są parkingami 
jednopoziomowymi łącznie na 100 miejsc. 

Z Wykazu osób oraz wyjaśnień nie wynika zatem, aby wskazany zarządca nieruchomościami  
w okresie ostatnich trzech lat wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zarządzania 
parkingiem wielopoziomowym na minimum 250 miejsc. 

Wobec powyższego, Wykonawca nie wykazał spełniania w/w warunków udziału  
w postępowaniu, w związku z tym Wykonawcę wykluczono z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 2 pkt 12 PZP, a jego ofertę uznano za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 PZP. 



„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym 
zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” 
(nr postępowania ZP/WCWI/2020/1) 
 
4. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

ODRZUCENIE OFERTY NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 PKT. 5 PZP 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia. 

Zamawiający wykluczył wykonawcę  

Milena Jarząbek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Milena Jarząbek Global Invest  

adres: ul. Garbary 14B, 61-687 Poznań, 
Adam Lisiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Global Stone Adam Lisiewicz 
adres: ul.Św. Michała 100, 61-005 Poznań 
wspólnie prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą Global Invest Zarządzanie i 
Obrót Nieruchomościami Milena Jarząbek, Adam Lisiewicz sp. c., adres: ul. Powidzka 3, 61-039 
Poznań 
z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 
12 ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż w/w wykonawca nie wykazał spełniania warunków 
udziału w postępowaniu.  
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. Z kolei zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu: 

Nie dotyczy. 

6. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

7. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

8. Informacja o unieważnieniu postępowania:  

Zamawiający nie unieważnił postępowania. 

Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony odrębnym pismem. Stosownie do treści art. 94  

ust. 1 pkt. 2 Ustawy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

_______________________ 

Pełnomocnik Zamawiającego 
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