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Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.

BDG-WZPU.2501.2.2020.29.MM

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI 
WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup usługi wynajmu 
sal szkoleniowych wraz z cateringiem”

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego 
(ABK)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój 
transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamawiający, działając na podstawie pkt 19.4 OOZ, unieważnia czynność wyboru oferty 
najkorzystniejszej w zakresie Części 1 „Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą 
przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w 
Warszawie” w przedmiotowym postępowaniu.
Uzasadnienie:
W dniu 1 czerwca 2020 r. do Zamawiającego został wniesiony pisemny wniosek o odrzucenie 
oferty Wykonawcy UpHotel Sp. z o.o. oraz ponowny wybór oferty najkorzystniejszej w 
zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia. Po otrzymaniu zastrzeżenia Zamawiający podjął 
działania w celu zweryfikowania otrzymanych informacji. W tym celu pismem 
nr BDG-WZPU.2501.2.2020.22.MM z 1 czerwca 2020 r. zwrócił się do Wykonawcy UpHotel 
Sp. z o.o. z prośbą o złożenie wyjaśnień złożonej oferty w zakresie spełnienia przez wskazany 
obiekt wymagań. Wykonawca przesłał wyjaśnienia pismem nr z dnia 2 czerwca 2020 r.
W związku z tym, Zamawiający posiadał dwa sprzeczne stanowiska w zakresie zgodności 
oferty z zapisami opisu przedmiotu zamówienia podjął działania w celu ich weryfikacji 
na miejscu we wskazanym w ofercie obiekcie. Po weryfikacji Zamawiający uznał za zasadne 
zgłoszone zastrzeżenia w zakresie braku zgodności wybranej oferty z zapisami OPZ 
(pkt. 1.6 OPZ). 
Wobec zaistniałej sytuacji, postępując zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w części I.

Z poważaniem

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Przetargowej

AGNIESZKA KAMIŃSKA
NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU 

ZAWODOWEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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