
 

 

 

 

 

Katowicka Specjalna  

Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Wojewódzka 42 

40 – 026 Katowice 

 

Katowice 14.12.2021 r.  

Nr PN 3/2021 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum 

kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach”. 

 

INFORMACJA 

o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

j.t. ze zm.) (dalej jako: ustawa PZP) udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz 

wykonawcach którzy złożyli oferty w postępowaniu i przyznanej im punktacji. 

 

 

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył wykonawca  

BUDIMEX spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-204 Warszawa) przy 

ulicy Siedmiogrodzkiej 9 

 

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o liczbie uzyskanych przez nich 

punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz punktacji łącznej: 
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Lp. 

Nazwa 

(lub imię i 

nazwisko) 

Siedziba (lub 

adres 

zamieszkania) i 

adres 

Punktacja 

przyznana 

w 

kryterium 

cena  

Punktacja 

przyznana 

w 

kryterium 

okres 

gwarancji 

i rękojmi 

na 

wykonany 

przedmiot 

umowy  

Punktacja 

łączna 

Miejsce 

w 

rankingu 

ofert 

1. 
Budimex 

S.A. 

01-204 

Warszawa  

ul. 

Siedmiogrodzka 

9  

80 pkt 20 pkt 100 pkt 1 

2. 

Konsorcjum 

firm  

PBO Śląsk 

Sp. z o.o., - 

Lider 

Konsorcjum 

 

WODPOL 

Sp. z o.o.- 

Członek 

Konsorcjum 

41-208 

Sosnowiec, 

ul. Wojska 

Polskiego 136a; 

 

34-300 Żywiec, 

ul. Ks. Pr. St. 

Słonki 24 

71,57 pkt 20 pkt 91,57 pkt 2 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 i n. 

ustawy PZP) z zastosowaniem procedury odwróconej (art. 139 ustawy PZP) złożono 

dwie oferty. 

 

Zamawiający przeprowadził badanie przedmiotowe ofert i nie stwierdził podstaw do 

odrzucenia żadnej z nich. 

 

W ofercie nr 2 Zamawiający dokonał poprawy oczywistych omyłek rachunkowych 

wraz z konsekwencjami rachunkowymi tej poprawy (art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy 

PZP), informując o tym wykonawcę. 

 

Zamawiający przeprowadził ocenę ofert i sporządził ranking ofert, w wyniku czego 

oferta nr 1 okazała się ofertą najwyżej ocenioną. 
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Zamawiający zweryfikował wewnętrznie możliwość podwyższenia środków 

przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia i stwierdził taką możliwość – do 

wysokości ceny oferty zawierającej najniższą cenę. 

Zamawiający dokonał wstępnej weryfikacji podmiotowej wykonawcy BUDIMEX S.A. 

z siedzibą w Warszawie i nie stwierdził podstaw do wykluczenia z postępowania, 

niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani konieczności 

odrzucenia oferty tego wykonawcy. 

 

Zamawiający wezwał wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych (art. 126 ust. 1 ustawy PZP). 

 

Wykonawca BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie złożył komplet 

podmiotowych środków dowodowych. 

 

W wyniku badania i oceny podmiotowych środków dowodowych Zamawiający uznał 

je za kompletne, prawidłowe i wykazujące brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w 

Warszawie. 

 

W świetle powyższego – oferta złożona przez wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w 

Warszawie uzyskała największą liczbę punktów w obu kryteriach oceny ofert, jak 

również najwyższą punktację łączną, oferta nie podlega odrzuceniu i została wybrana 

jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu. 

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w postępowaniu (z zastrzeżeniem odwróconej 

procedury, o której mowa w art. 139 ustawy PZP – a zatem z zastrzeżeniem 

nieprzeprowadzenia podmiotowej oceny wykonawcy nr 2). 
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