
Gdańsk, dnia 15.05.2020r. 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na konserwację elementów stolarskich holu I piętra, Gabinetu 

Burmistrza oraz klatki schodowej w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 

ZP/NCK/2/2020 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp” zamawiający informuje o 

wynikach postępowania.  

 

1. W postępowaniu wpłynęły oferty:  

Nr 

oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty 

brutto (PLN) 

doświadczenie 

kierownika prac 

konserwatorskich 

Okres 

gwarancji 

1 Art Studio  

Małgorzata Paździora Sattler 

Ul. Pszczelińska 92B 

05-805 Otrębusy 

227.550,00 Zgodnie z 

wykazem w 

ofercie  

60 m-cy 

2 Konsorcjum Meander: 

Pracownia Konserwacji 

Zabytków Meander  

mgr Michał Masorz, 

Pracownia Konserwacji 

Zabytków  

Joanna Dwużnik -Masorz 

Ul. Leona Staniszewskiego 

15b/14 

81-603 Gdynia 

165.020,00 Zgodnie z 

wykazem w 

ofercie 

60 m-cy 

3 In Plus Konserwacje Obiektów 

Zabytkowych Jan Szczurek 

Ul. Bronowicka 81/49 

30-091 Kraków 

391.017,00 Nie podano 60 m-cy 

 

2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, odrzucono ofertę: 

 

In Plus Konserwacje Obiektów Zabytkowych Jan Szczurek 

Ul. Bronowicka 81/49, 30-091 Kraków 

 

Uzasadnienie: 

W § 11 ust. 3 SIWZ zamawiający opisał sposób oceny ofert w kryterium 2 - doświadczenie 

kierownika prac konserwatorskich. Doświadczenie miało zostać opisane w oparciu o wzór - 

załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zastrzegł, że wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ 

stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu. W ofercie In Plus Konserwacje Obiektów 

Zabytkowych Jan Szczurek nie złożono załącznika nr 3 służącego do oceny ofert w kryterium 

nr 2. Wobec powyższego nie jest możliwa ocena oferty w kryterium nr 2 według wskazanych 

w § 11 ust. 3 SIWZ zasad. Załącznik nr 3 opisujący doświadczenie kierownika prac 

konserwatorskich podlega ocenie, przez co stanowi część merytoryczną oferty, nie może więc 



 

być uzupełniony, gdyż zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, niedopuszczalne jest dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z wyjątkiem poprawiania omyłek. Zgodnie z art. 89 ust. 

1 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu jako 

niezgodna z treścią SIWZ.  

 

3. Pozostałe oferty oceniono następująco:  
Poz 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

  

Cena oferty 

60% 

 

Doświadczenie 

kierownika prac 

konserwatorskich 

- 35% 

Okres gwarancji 

5% 

Razem 

wartość  
suma 

pkt 
ilość pkt 

suma 

pkt 
okres 

suma 

pkt 

1 

Konsorcjum Meander: 

Pracownia Konserwacji 

Zabytków Meander  

mgr Michał Masorz, 

Pracownia Konserwacji 

Zabytków  

Joanna Dwużnik -Masorz 

165020 60 64 35 60 5 100 

2 
Art Studio  

Małgorzata Paździora Sattler 
227550 43,51 4 2,19 60 5 50,70 

 

Uzasadnienie oceny w kryterium 2 - Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich: 

 

1) Oferta nr 1 - Art Studio Małgorzata Paździora Sattler – uwzględniono wszystkie wskazane 

w wykazie złożonym wraz z ofertą realizacje, jako spełniające wymogi SIWZ (4 realizacje). 

Nie uwzględniono wykazu dosłanego przez wykonawcę pocztą elektroniczną, bez wezwania, 

w dniu 14.05.2020r. Zgodnie z § 11 ust. 3 SIWZ, załącznik nr 3 opisujący doświadczenie 

kierownika prac konserwatorskich podlega ocenie, przez co stanowi część merytoryczną 

oferty, nie może więc być uzupełniony, gdyż zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, 

niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty.  

 

2) Oferta nr 2 - Konsorcjum Meander – uwzględniono 55 z 65 wskazanych w wykazie 

realizacji, jako spełniających wymogi SIWZ. Nie uwzględniono ekspertyz konserwatorskich 

(poz. 21,22,23,24,28,29,30,31) oraz wykonania kopii rzeźby (poz. 14), rozbudowy ołtarza 

(poz. 39). Wymienione realizacje nie polegają na kierowaniu pracami konserwatorskimi  

lub restauratorskimi w zakresie konserwacji lub restauracji drewna zabytkowego. 

Dodatkowo przyznano 9 punktów za konserwację mebli politurowanych  

(poz. 3,9,18,25,32,38,41,50,57). 

 

4. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 

Konsorcjum Meander: 

Pracownia Konserwacji Zabytków Meander mgr Michał Masorz, 

Pracownia Konserwacji Zabytków Joanna Dwużnik -Masorz 

Ul. Leona Staniszewskiego 15b/14 

81-603 Gdynia 

 



 

za cenę: 165.020,00 zł 

 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ. 

 


