
Prószków, 2019-07-12 
 
 
 
 
RG.271.8.2019 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

 
Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa żłobka na terenie Prószkowa” - nr 
referencyjny RG.271.8.2019  
     

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp) 
 

 
ZAWIADAMIAM 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 

 
1. Ofertą wybraną jest oferta Wykonawcy: PB Baumar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa, ul. Lipowa 132, 46-070 Polska Nowa Wieś, NIP: 9910497545 (dalej 
Wykonawca) 

 

• cena oferty brutto – 3 891 368,47 zł  (słownie: trzy miliony osiemset 
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem i 47/100), 
 

• długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 72 miesięcy licząc od daty 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
 

Oferta jest przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz przedstawia najkorzystniejszy 
bilans w kryterium cena brutto oraz w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi za wady. 
Liczba punktów została przyznana zgodnie z zapisami SIWZ i na dzień wyboru oferty wynosi – 
100 pkt. 

 
Uzasadnienie prawne dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp: Zamawiający wybiera 
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.   
 
Uzasadnienie faktyczne:  

a) cena oferty podana zgodnie z zapisem Rozdziału 10 SIWZ: oferta uzyskała 60 pkt (waga 

kryterium 60% zgodnie z Rozdziałem 12 pkt. 12.2. ppkt 1) SIWZ); 



b) długość okresu gwarancji i rękojmi za wady: oferta uzyskała 40 pkt (waga kryterium 40% 

zgodnie z Rozdziałem 12 pkt. 12.2. ppkt 2) SIWZ); 

c) Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp poprawił w ofercie 

Wykonawcy oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek. W toku badania oferty Zamawiający zauważył, że 

kwota VAT została wyliczona w sposób błędny – w ofercie jest: 727 654 zł a powinno 

być: 727 654,27 zł, co wynika z działania arytmetycznego iloczynu (kwoty netto razy 

23%): 3 163 714,20 zł x 23%=727 654,266 zł (w zaokrągleniu 727 654,27 zł). Błąd 

rachunkowy popełniony przez Wykonawcę ma charakter oczywisty i bezsporny, polega 

bowiem na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w 

szczególności, z podania błędnego wyniku z wyliczenia 23 % podatku VAT, związanego z 

brakiem zaokrąglenia wartości do dwóch miejsc po przecinku. Jak w tym zakresie 

wskazano zaś w pkt 10.6.: SIWZ Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić 

zgodnie z zasadami matematycznymi. W pkt 10.7. SIWZ postanowiono natomiast, iż: 

Cena oferty musi zostać obliczona w złotych polskich PLN z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, w rozumieniu w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178) oraz 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 ze 

zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia. Ustawa Pzp nakazuje 

przy poprawianiu oczywistej omyłki uwzględniać konsekwencje rachunkowe 

dokonywanych zmian, co oznacza, iż dopuszczalny jest wpływ dokonanej korekty na 

cenę oferty. Jako przykład takiej omyłki należy wskazać sytuację, kiedy pomimo 

zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT wyliczona kwota podatku VAT, 

stanowiąca wynik działania arytmetycznego (iloczynu ceny netto i stawki podatku VAT) 

będzie nieprawidłowa, co w konsekwencji prowadzić będzie do błędnego wyliczenia 

ceny brutto (por. wyrok KIO z dnia 1 kwietnia 2010 roku sygn. akt: KIO/UZP 275/10). 

Dlatego Zamawiający poprawił również cenę brutto będącą sumą kwoty netto i wartości 

podatku VAT na zasadzie: jest: 3 891 368,46 zł, powinno być: 3 891 368, 47 zł; 

d) wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu; 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie pełnomocnika Zamawiającego z dnia 2 lipca 

2019 r. do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, w wyznaczonym terminie przedstawił wykaz wykonanych robót 

budowlanych wraz z referencjami podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane oraz wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami 

poświadczającymi uprawnienia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 



zamówienia. Po uzyskaniu od Wykonawcy wyjaśnień złożonych na wezwanie 

pełnomocnika Zamawiającego z dnia 9 lipca 2019 r. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

oraz wyjaśnień podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane, złożonych na 

wezwanie pełnomocnika Zamawiającego z dnia 9 lipca 2019 r. na podstawie § 2 ust. 6 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający uznał, iż 

spełnione zostały warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej, o której mowa w pkt 4.2.3. SIWZ;  

e)  oferta wymienionego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. 

 

2. Streszczenie wyników oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa  albo imię i nazwisko/ 
Siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres jeżeli jest 
miejscem wykonywania 

działalności 

Ocena 
(liczba pkt) 

w 
kryterium 

cena 
ofertowa 

brutto  
(max 60) 

Ocena (liczba 
pkt) w 

kryterium 
długość okresu 

gwarancji i 
rękojmi za 

wady 
 (max 40) 

 
 

Łączna 
punktacja  

1.  
PB Baumar sp. z o.o. Sp. K. 
Adres: ul. Lipowa 132, 46-070 
Polska Nowa Wieś 

 

60 40 100 

 
 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone było na 

podstawie art. 24aa ustawy Pzp, z czego wynika, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał 

oceny ofert według kryteriów wskazanych w SIWZ, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu. Mając na uwadze fakt, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wybrał jego ofertę jako najkorzystniejszą. 

4. Ponadto, Zamawiający informuje, iż zwiększył kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia  do ceny najkorzystniejszej oferty, podejmując uchwałę nr XII/75/2019 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków ma rok 

kalendarzowy 2019. 

5. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 0 



6. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z 

uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 0 

7. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, po którego 

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w przypadku trybu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, niniejsze 

zawiadomienie przekazuje się wszystkim Wykonawcom, ubiegającym się o udzielenie zamówienia, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, niniejsze zawiadomienie udostępnia się na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.proszkow.pl, a dodatkowo zamieszcza na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Burmistrz  

Krzysztof Cebula 
 

http://www.bip.proszkow.pl/

