
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej           Ruda Śląska, dnia 04.07.2022 r. 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
ul.  Maja 218, 41-710 Ruda Śląska 
 
         TIR/11/RB/PN/2022 
      (nr ref. postępowania) 
 
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  w zakresie zadania nr 1  
oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2 i 3 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym- wariant nr 1, o nr sprawy: 
TIR/11/RB/PN/2022 Zmiany sposobu użytkowania części budynków położonych w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Gierałtowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych, ul. Bielszowickiej 114/2,  
w wyniku której zostaną utworzone 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób 
gminy (ID 606709). 
 
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich 
Wykonawców o:  
 

ZADANIE NR 1: adaptacja lokalu użytkowego przy ul. ul. Gierałtowskiego 3a/03 w Rudzie 

Śląskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dwa lokale mieszkalne: 
 
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - adaptacja lokalu użytkowego przy 
ul. Gierałtowskiego 3a/03 w Rudzie Śląskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dwa 
lokale mieszkalne: 
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w pkt 1 rozdziału XXVII SWZ. 
 
Wybrana została jedyna oferta złożona przez:  
 
MARBUD 04 inż. Marcin Wylężek 
Ul. Karola Goduli 30 
41-712 Ruda Śląska 
NIP: 6411863444 
REGON: 277726452 
 
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 464 004,04 zł brutto,  
z deklarowaną gwarancją  na przedmiot umowy na 96 miesięcy, deklarowaną karą 
umowną za nieterminowe wykonanie umowy w  wysokości 2,5% wartości umowy oraz 
deklarowanymi warunkami płatności ujętymi w ofercie jako „dwie faktury”.  
 



Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 
kryterium oceny: 
 
Kryteria oceny ofert: 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami  
o wadze wyrażonej w puntach: 
1) cena ofertowa       – 60 pkt  
2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy  – 20 pkt  
3) warunki płatności      – 10 pkt 
4) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy  – 10 pkt  
 
Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzymał odpowiednią ilość punktów, wyliczoną  
w następujący sposób: 
 
Ad. a) cena ofertowa  IPc -  maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru: 
 

CN 

IPc =   -----   x  Zc 

CB 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”, 
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i niepodlegających 
odrzuceniu ofert, 
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
Zc – znaczenie/waga kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach- 60 pkt. 
 
Ad. b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy – IPg (30 punktów): 
deklarowane wydłużenie gwarancji- punktacja  
Gwarancja 48 miesięcy = 4 pkt. 
Gwarancja 60 miesięcy = 8 pkt. 
Gwarancja 72 miesięcy = 12 pkt. 
Gwarancja 84 miesięcy = 16 pkt. 
Gwarancja 96 miesięcy = 20 pkt. 
 
Ad. c) warunki płatności – IPd (10 punktów): 
Faktury miesięczne      = 0 pkt. 
Dwie faktury – pierwsza faktura w wysokości 15% kwoty umownej po wykonaniu 15% robót 
budowlanych, druga faktura po zakończeniu robót  (wystawiona po spisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru robót)   = 10 pkt 
 
Ad. c) Kara umowna – IPd (10 punktów): 
deklarowana procentowa kara umowna nieterminowe wykonanie umowy= punktacja :  
Kara umowna 0,5%  = 2 pkt. 
Kara umowna 1,0%  = 4 pkt. 



Kara umowna 1,5%  = 6 pkt. 
Kara umowna 2,0%  = 8 pkt. 
Kara umowna 2,5%  = 10 pkt. 
 
1. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma 
końcową (łączną) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:  
KIP = IPc + IPg + IPd 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
KIP – końcowa ilość punktów, 
IPc – ilość punktów w kryterium: cena ofertowa, 
IPg – ilość punktów w kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy 
IPd - ilość punktów w kryterium: kary umowne 
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Uzasadnienie faktyczne: 
Oferta wybranego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozacenowych 
kryteriów oceny ofert odnoszących się do przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie 
warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SWZ). Wykonawca nie podlega również wykluczeniu. Jest to również jedyna 
oferta złożona w postępowaniu w zakresie zadania nr 1 nie podlegająca odrzuceniu.   
 
Uzasadnienie prawne: 
Stosownie do art. 239 ust. 1 Pzp zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).  
 

Zadanie nr 2 – adaptacja strychu w budynku przy ul. Bielszowickiej 112 
w Rudzie Śląskiej na mieszkanie – załącznik nr 4 do SWZ. 

Zadanie nr 3 – adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Bielszowickiej 114/2 w Rudzie 
Śląskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal mieszkalny 

 
II. UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 I 3 
 
 



Uzasadnienie faktyczne: 
Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację, 
że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą  
na nieprecyzyjnym zapisie kryterium „warunki płatności”,  mogącym powodować 
niejasności  i rozbieżności w deklaracjach Wykonawców.  
W przedmiotowym postępowaniu formularz oferty zawierał oczywistą omyłkę: jedna  
z pozycji kryterium oceny ofert- WARUNEK PŁATNOŚCI- stanowiła rozbieżność w zakresie 
opisu oceny kryterium.  SWZ zawierała zapis i opis kryterium oceny jako wybór pomiędzy 
„fakturami miesięcznymi” i „dwiema fakturami”, natomiast w formularzu ofertowym zawarto 
opcję „faktury miesięczne” i „jedna faktura” z dodatkowym opisem  „Zaznaczyć wybrane lub 
wypełnić pole wybraną opcją”. Ww. pozycja znalazła się we wzorze formularza oferty 
przypadkiem, w wyniku przekopiowania pozycji z podobnego formularza pochodzącego  
z  innego postępowania.   
 
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty.  Jeden z Wykonawców złożył ofertę poprawnie 
zmieniając zapis w formularzu i wpisując poprawną wartość kryterium „dwie faktury”.  Drugi 
z Wykonawców złożył ofertę na wadliwym formularzu, nie zauważając, że jedna  
z pozycji nie znajduje odzwierciedlenia w treści SWZ.  Nieprecyzyjnie opisane kryterium  
w formularzu jako rozbieżne opcje do wyboru ma wpływ na wynik przedmiotowego 
postępowania, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców powinien wybierać wśród takich 
samych opcji do wyboru. Tak sporządzony formularz ofertowy, mógł mieć wpływ zatem na 
sporządzenie oferty, zaoferowanie innego kryterium, niż oczekiwane przez Zamawiającego 
oraz prawidłowe skalkulowanie i ocenę oferty. Mając powyższe na uwadze ,  uznać należy,  
iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem 
prawnym. Błąd popełniony przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania,  nie może 
z kolei skutkować negatywnie wobec Wykonawcy.  
 
Biorąc pod uwagę ww. okoliczności Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowania 
albowiem obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Zamawiający po unieważnieniu postepowania, planuje ponownie przeprowadzić 
postepowanie.  
 
Uzasadnienie prawne:  
art. 255 pkt 6 Ustawy, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 
 
II. ZAMAWIAJĄCY NIE ODRZUCIŁ ŻADNEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU ANI TEŻ NIE WYKLUCZYŁ 
ŻADNEGO WYKONAWCY. 



III. ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, IŻ ZGODNIE Z ART. 308 UST. 2 USTAWY PZP, UMOWA 
Z WYBRANYM WYKONAWCOM  W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA  
W TERMINIE  KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA. 
 
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 oraz unieważnieniu 
postępowania w zakresie zadania nr 2 i 3 zostaje wysłana drogą elektroniczną (platforma 
zakupowa) w dniu dzisiejszym, tj. 4 lipca 2022 roku wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, 
przysługuje odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, składane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w przepisach art. 
515 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Dokładane informacje na temat składania odwołań reguluje dział IX ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.  

 
 

        (podpis kierownika Zamawiającego) 
 

 
 
 
 

         (podpis kierownika 
Zamawiającego) 

 


