
 

 

                            ZP.271.14.33.1.2021                                               Bieruń, dnia  6 lipca  2021 r.  
                            

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 5 
 

Zawiadamiam, że na  podstawie art. 255 pkt 7 w związku z art. 259 Prawa zamówień publicznych 
(dalej Pzp),  unieważniam postępowanie prowadzone w trybie podstawowym  o numerze sprawy 
ZP.271.14.2021  na realizację zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej ” w zakresie zadania 5: 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z oddziałami integracyjnymi (byłego Gimnazjum  
nr 2) ul. Licealna 17a.  

                                                                 UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 255 pkt 7 Prawa zamówień publicznych: „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.” 
Zgodnie z art. 259 Prawa zamówień publicznych: „Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania 
ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się 
przepisy art. 255-258. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia  w zakresie zadania nr 5 kwotę brutto w wysokości 2 860 646,00 zł. 
Na zadanie 5 w terminie złożono cztery oferty. Oferta nr 3 złożona przez: POL-KATO II FHU 
Agnieszka Ciosek Katowice ul. Zawiszy Czarnego 16A,  została najwyżej oceniona.  
Zestawienie ofert wykonawców z uzyskaną punktacją przedstawia się następująco: 

 
 
Zgodnie z art. 274 Pzp, wezwano wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 
dokumentów. 
W dniu 22.06.2021 wykonawca złożył wymagane dokumenty oraz dodatkowo pismo (opatrzone 
datą 21.06.2021), w którym zawiadamia, że cena oferty została skalkulowana wadliwie, w związku  
z czym winna zostać odrzucona. W odpowiedzi Zamawiający pismem z dnia 29.06.2021 
poinformował wykonawcę, że złożone  oświadczenie po upływie terminu składania ofert jest 
nieskuteczne i nie ma żadnych podstaw do odrzucenia oferty. Ponadto dodać należy, że oferta 
wykonawcy POL-KATO II FHU Agnieszka Ciosek Katowice, spełnia warunki określone w SWZ oraz nie 

   Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Liczba uzyskanych 
punktów: 
Cena ofertowa 
brutto w zł 
 
Waga: 60% 

Liczba 
uzyskanyc
h 
punktów: 
Okres 
gwarancji 
 
Waga: 30% 

Liczba 
uzyskanych 
punktów: 
Termin 
usunięcia wad 
 
Waga: 10% 

Łącznie 
suma 
uzyskanych 
punktów 

1. TERMOPROJEKT Sp. z o.o. 
41-710 Ruda Śląska, ul. 
Magdziorza 14 

39,84 pkt.  30,00 pkt. 10,00 pkt. 79,84 pkt. 

2. DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z 
o.o. Sp.K. 
43-100 Tychy, ul. Murarska 28 

42,41 pkt. 30,00 pkt. 10,00 pkt. 82,41 pkt. 

3. POL-KATO II FHU AGNIESZKA 
CIOSEK 
40-872 Katowice, ul. Zawiszy 
Czarnego 16A 

60,00 pkt. 30,00 pkt. 10,00 pkt. 100,00 pkt. 

4. Przedsiębiorstwo Budowlane 
CZĘSTOBUD  
Damian Świącik 
42-200 Częstochowa  
ul. Bohaterów Monte Casino 40 

47,92 pkt. 30,00 pkt. 10,00 pkt. 87,92 pkt. 



2 

 

podlega wykluczeniu. W związku z powyższym w dniu 29.06.2021 przekazano zawiadomienie o 
wyborze oferty najkorzystniejszej: 
Dla zadania 5 wybrano ofertę: 
 
 
 
  Cena oferty brutto:   2 694 981,66 zł.              
                                                                      
W dniu 29.06.2021 wezwano wybranego wykonawcę do złożenia m.in. podpisania umowy oraz 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wyznaczając termin  do dnia 5.07.2021. 
W dniu 30.06.2021 wybrany wykonawca: POL-KATO II FHU Agnieszka Ciosek Katowice ul. Zawiszy 
Czarnego 16A, złożył pismo, w którym zawiadamia, iż z przyczyn od niego niezależnych zmuszony 
jest odmówić zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego,  
z uwagi na okoliczności szczegółowo opisane w piśmie z dnia 21.06.2021. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu 
postępowania w zakresie zadania nr 5, na wskazanej we wstępie podstawie prawnej. 

 
 
 

       Z up. BURMISTRZA 
 

       /-/ Sebastian Macioł 
       Z-ca Burmistrza 
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