
 

 

                            ZP.271.14.22.1.2021                                      Bieruń, dnia  21  czerwca  2021 r.  
 

                            
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 
 

I. Zawiadamiam, że na  podstawie art. 255 pkt 3 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 _ na zadanie 1”.  

 
                                                                 UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Prawa zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie                   
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.” 
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 kwotę brutto w wysokości 7 150 000,00 zł., w tym: na zadanie 1:                             
1 059 674,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu na zadanie 1 w terminie złożono trzy oferty.  
W wyniku dokonanej oceny ofert, cena oferty najkorzystniejszej: 1 672 906,76 zł., przewyższa 
kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1. 
 
W postępowaniu na zadanie 1 ofertę złożyli następujący Wykonawcy, a oferty uzyskały następującą  
punktację: 

 
II. Zawiadamiam, że na  podstawie art. 255 pkt 3 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 _ na zadanie 4”.  

 
                                                                 UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Prawa zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie                   
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

   Nr 
oferty 

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

Liczba 
uzyskanych 
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 

56,28 pkt.  30,00 pkt. 10,00 pkt. 96,28 pkt. 

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

___________ __________ __________ __________ 

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

55,82 pkt. 30,00 pkt. 10,00 pkt. 95,82 pkt. 

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

60,00 pkt. 30,00 pkt. 10,00 pkt. 100,00 pkt. 
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przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.” 
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 kwotę brutto w wysokości 7 150 000,00 zł., w tym: na zadanie 4:                             
943 361,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu na zadanie 4 w terminie złożono trzy oferty.  
W wyniku dokonanej oceny ofert, cena oferty najkorzystniejszej: 1 296 056,26 zł., przewyższa 
kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 4. 
 
W postępowaniu na zadanie 4 ofertę złożyli następujący Wykonawcy, a oferty uzyskały następującą  
punktację: 

 

 
 
 
 
 

BURMISTRZ MIASTA 
/-/ 

KRYSTIAN GRZESICA 

   Nr 
oferty 

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

Liczba 
uzyskanych 
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 

45,27 pkt.  30,00 pkt. 10,00 pkt. 85,27 pkt. 

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

___________ __________ __________ ----------------- 

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

52,93 pkt. 30,00 pkt. 10,00 pkt. 92,93 pkt. 

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

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


