
Wierzbica, dnia 18.06.2021 r.  

Gmina Wierzbica 

RRN.271.1.2021 
 

- wszyscy Wykonawcy – 
 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie na.: „Roboty budowlane polegające na 

remoncie sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi przy publicznej szkole 

podstawowej w Wierzbicy i remoncie sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi przy publicznej szkole podstawowej w Rudzie Wielkiej” 

 

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

i odrzuceniu oferty 
w zakresie 1 i 2 części postępowania  

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, dalej jako: Pzp) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 

Gmina Wierzbica, informuje o: 

1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W zakresie 1 i 2 części najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 

17 SIWZ jest oferta złożona przez Wykonawcę:   

Robert Grzyb „INTEGRA” Przedsiębiorstwo Usługowe 

ul. Botaniczna 13, 26-600 Radom 

 
z ceną ofertową:  

1. W zakresie 1 części postępowania: 312 832,16 zł brutto, długością okresu gwarancji 
na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia- 60 miesięcy od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 

2. W zakresie 2 części postępowania: 417 799,84 zł brutto, długością okresu gwarancji 
na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia- 60 miesięcy od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego  
 

 

Uzasadnienie wyboru: 

W zakresie 1 i 2 części wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega 

odrzuceniu, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SWZ oraz jego oferta przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość 

okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” – 40 pkt, razem 

- 100 pkt. 

 

Ponadto, Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 

 

 

 



  W zakresie 1 części postępowania: 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączna 
liczba punktów przyznanych ofercie 

1 

ARBUD Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Spółka 

komandytowa 
ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-

600 Radom 

Cena –  42,48 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane 

materiały i urządzenia” – 40 pkt 
Razem –  82,48  pkt 

2 

 

Robert Grzyb „INTEGRA” 

Przedsiębiorstwo Usługowe 

ul. Botaniczna 13, 26-600 Radom 

 

Cena –  60 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia” – 40 pkt 
Razem – 100  pkt 

3 

FACIT Usługi Budowlano-
Remontowe, ul. Kochanowskiego 

171, 26-432 Wieniawa 
 

Nie przyznano punktów, oferta została odrzucona na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 14) w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

4 

WBM INWESTYCJE, ul. Toruńska 9, 
26-600 Radom 

 

Cena – 46,92  pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane 

materiały i urządzenia” – 40 pkt 
Razem –  86,92  pkt 

 
 

W zakresie 2 części postępowania: 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączna 
liczba punktów przyznanych ofercie 

1 

ARBUD Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Spółka 

komandytowa 
ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-

600 Radom 

Cena –  43,34 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane 

materiały i urządzenia” – 40 pkt 
Razem –  83,34  pkt 

2 

PW DANBUD DANIEL WOJDAT, 26-

630 JEDLNIA LET, UL RADOMSKA 

35 

Nie przyznano punktów, oferta została odrzucona na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 3) i 6) w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 226 ust. 

1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp w zw. z art. 266 pzp  i 
Rozdziałem 11 SWZ. 

3 

Robert Grzyb „INTEGRA” 

Przedsiębiorstwo Usługowe 

ul. Botaniczna 13, 26-600 Radom 

 

Cena –  60 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia” – 40 pkt 
Razem –  100  pkt 

4 

FACIT Usługi Budowlano-
Remontowe, 

ul. Kochanowskiego 171, 26-432 
Wieniawa 

 

Nie przyznano punktów, oferta została odrzucona na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 14) w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

5 

WBM INWESTYCJE, ul. Toruńska 9, 
26-600 Radom 

 

Cena – 55,71  pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane 

materiały i urządzenia” – 40 pkt 
Razem –   95,71 pkt 

 



2. ODRZUCENIU OFERT WYKONAWCÓW 
 
W zakresie 1 części postępowania: 
 
FACIT Usługi Budowlano-Remontowe, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa - na 
postawie art. 226 ust. 1 pkt 14) w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca 
ofertę, gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o 
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3. 

Zgodnie z 12.1. SIWZ - Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł 
(słownie zł: pięć tysięcy zł). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna 
wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert, co jednoznacznie zostało wskazane w pkt 12.2. SIWZ.  

Termin składania ofert upłynął 28.05.2021 roku o godzinie 10:00. Tymczasem wadium 

zabezpieczające ofertę Wykonawcy zostało uznane na rachunku bankowym Zamawiającego                           

w dniu  28.05.2021 roku o godz. 11:15  

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 maja 2018 r. (KIO 934/18) – „Moment 
zadysponowania przez wykonawcę dokonania przelewu przez bank prowadzący rachunek 
dysponenta nie stanowi dowodu potwierdzającego, że kwota wadium została uznana na rachunku 
zamawiającego do określonej godziny. Sama bowiem dyspozycja przelewu nie jest równoznaczna z 
dokonaniem wpłaty.” Jednocześnie w wyroku Izby z dnia 4 lipca 2018.r (KIO 1236/18) wskazano, 
że „Decydując się na wadium wniesione w pieniądzu wykonawca powinien uwzględnić fakt, że 
operacje bankowe realizowane są z pewnym opóźnieniem, w czasie sesji rozliczeniowych. Z tego 
względu, w interesie wykonawcy jest wniesienie wadium w odpowiednio wcześniejszym momencie, 
tak, by nie doszło do przekroczenia wymaganego przez Zamawiającego terminu.” 

Należy również zauważyć, że nieprawidłowego wniesienia wadium nie można uzupełnić ani 
korygować po terminie składania ofert. 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 
 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca wniósł wadium  

w sposób nieprawidłowy. Tym samym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp  w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

 

 
W zakresie 2 części postępowania:  
 
 
1. PW DANBUD DANIEL WOJDAT, 26-630 JEDLNIA LET, UL RADOMSKA 35 na postawie 
art. 226 ust. 1 pkt 3) i 6) w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z 
art. 7 pkt 29) ustawy Pzp w zw. z art. 266 pzp  i Rozdziałem 11 SWZ. 

  
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest 
niezgodna z przepisami ustawy. Z  kolei zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) tej ustawy, oferta podlega 



odrzuceniu jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Natomiast zgodnie z art. 226 
ust. 1 pkt 6), ofertę Zamawiający odrzuca jeżeli nie została sporządzona lub przekazana 
w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 
zamawiającego. Zgodnie z art. 7 pkt 29) ustawy pzp, przez warunki zamówienia należy rozumieć 
warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w 
szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, 
kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp W postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Zgodnie z Rozdziałem 11 SWZ, zasady składania ofert oraz dokumentów składanych 
wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w 
Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować 
wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności 
składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji 
użytkownika i SWZ. Instrukcja ta z kolei stanowi, że oferty powinny zostać opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
  
W niniejszym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę, która nie została przez niego opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym ani podpisem osobistym.  
  
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę sprzeczną 
z ustawą i warunkami zamówienia określonymi w SWZ. Tym samym, oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i 6) w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp 
oraz art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp w zw. z art. 266 pzp i Rozdziałem 
11 SWZ. 
 
 
2. FACIT Usługi Budowlano-Remontowe, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa - 
na postawie art. 226 ust. 1 pkt 14) w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca 
ofertę, gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o 
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3. 

Zgodnie z 12.1. SIWZ - Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł 
(słownie zł: siedem tysięcy zł). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna 
wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert, co jednoznacznie zostało wskazane w pkt 12.2. SIWZ.  

Termin składania ofert upłynął 28.05.2021 roku o godzinie 10:00. Tymczasem wadium 

zabezpieczające ofertę Wykonawcy zostało uznane na rachunku bankowym Zamawiającego                         

w dniu 28.05.2021 roku o godz. 11:15  

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 maja 2018 r. (KIO 934/18) – „Moment 
zadysponowania przez wykonawcę dokonania przelewu przez bank prowadzący rachunek 
dysponenta nie stanowi dowodu potwierdzającego, że kwota wadium została uznana na rachunku 
zamawiającego do określonej godziny. Sama bowiem dyspozycja przelewu nie jest równoznaczna z 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe


dokonaniem wpłaty.” Jednocześnie w wyroku Izby z dnia 4 lipca 2018.r (KIO 1236/18) wskazano, 
że „Decydując się na wadium wniesione w pieniądzu wykonawca powinien uwzględnić fakt, że 
operacje bankowe realizowane są z pewnym opóźnieniem, w czasie sesji rozliczeniowych. Z tego 
względu, w interesie wykonawcy jest wniesienie wadium w odpowiednio wcześniejszym momencie, 
tak, by nie doszło do przekroczenia wymaganego przez Zamawiającego terminu.” 

Należy również zauważyć, że nieprawidłowego wniesienia wadium nie można uzupełnić ani 
korygować po terminie składania ofert. 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 
 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca wniósł wadium  

w sposób nieprawidłowy. Tym samym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp  w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

 
 

Wójt Gminy Wierzbica 
/-/ Zdzisław Dulias 


