Warszawa, 19.11.2021 r.

Sygn./znak sprawy: ZP-MSN/4/TP/2021
Informacja o unieważnieniu postępowania w części I oraz w części
II
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 – dalej PZP) pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze
świadczeniem usług dystrybucji energii na rzecz Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie z podziałem na 2 części, znak sprawy:
MSN/4/TP/2021.
Działając na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej „ustawa
Pzp”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie informuje, że unieważnia
postępowanie w część 1 oraz 2.
Zamawiający – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w dniu 20 września
2021 r. o godz. 13:00 dokonał otwarcia ofert złożonych w niniejszym
postepowaniu. Na część 1 oraz część 2 przedmiotu zamówienia wpłynęły 2
oferty.
Oferta nr 1
ENTRADE Sp. z o. o.
Ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce
Cena brutto
159.695,13
Część I
zł
903.423,49
Część II
zł
Oferta nr 2
innogy Polska S.A.
Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41,
00-347 Warszawa
Cena brutto
149.500,89
Część I
zł
839.709,49
Część II
zł

W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa stwierdziła, że oferty
złożone w postepowaniu są ważne, spełniają wymagania SWZ i nie podlegają
odrzuceniu oraz uzyskały następującą punktację w kryteriach oceny ofert:

Oferta nr 1
ENTRADE Sp. z o. o.
Ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce
Część I
Kryterium cena – 93,61 pkt
Część II
Kryterium cena – 92,94 pkt
Oferta nr 2
innogy Polska S.A.
Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41,
00-347 Warszawa
Część I
Kryterium cena – 100 pkt
Część II
Kryterium cena – 100 pkt
W związku z powyższym Zamawiający Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
po przedłożeniu przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w dniu 19
października 2021 dokonał wyboru oferty złożonej przez innogy Polska
S.A.,
ul.
Wybrzeże
Kościuszkowskie
41,00-347
Warszawa
jako
najkorzystniejszej złożonej w niniejszym postępowaniu na część 1 oraz
część 2. Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wobec powyższego Zamawiający działając w trybie art. 263 ustawy Pzp
dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych ofert
złożonych w postępowaniu i wezwał Wykonawcę ENTRADE Sp. z o. o., ul.
Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce do przedłożenia podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wobec upływu terminu związania ofertą Wykonawca nie wyraził zgody na
wybór jego oferty, informując w przesłanej korespondencji o odstąpieniu
z dalszego udziału w postępowaniu.

Wobec powyższego postępowanie w części 1 oraz w części 2 podlega
unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp zgodnie, z którym
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 263.
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