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ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE OFERTY  

 
Działając, w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, niniejszym informuję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: 

BAGBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Hemmerling, Palędzie ul. Nowa 7, 62-070 Dopiewo 

 

UZASADNIENIE 
 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący wykonawcy: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Adres 

1 BUD-WID Dawid Umiński ul. Poznańska 6/3, 62-070 Konarzewo 

2 BAGBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Hemmerling Palędzie ul. Nowa 7, 62-070 Dopiewo 

 

W przedmiotowym postępowaniu odrzucona została oferta Wykonawcy: 

 

1) BUD-WID Dawid Umiński  

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 

2 Ustawy, zgodnie z którym: Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy. 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył ofertę, która nie zawierała kosztorysu ofertowego, 

wyszczególnionego w pkt. 13.9. lit. b SIWZ. Zgodnie z pkt. 15.3. SIWZ cena przedstawiana w ofercie, a więc i 

wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy. Tym samym aby móc zawrzeć ważną i skuteczną umowę z 

Zamawiającym Wykonawca musiał złożyć jako części oferty kosztorys ofertowy. 

Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 30.11.2020 r., KIO 2961/20: 

„należy zwrócić uwagę, że przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Utrwalony jest w orzecznictwie pogląd, że podstawą faktyczną 

odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z SIWZ może być tylko rzeczywista treść oferty, o ile nie odpowiada 

wymogom jasno w SIWZ określonym. Przy czym nie chodzi o jakiekolwiek wymogi zamawiającego, ale wymogi 

odnoszące się do ukształtowania przyszłego świadczenia - przedmiotu umowy. Zatem podstawą odrzucenia oferty 

nie mogą być wymogi zamawiającego, które nie mają bezpośredniego związku z treścią oferty rozumianą wąsko, 

jako zakres przyszłego świadczenia.” 

Brak dokumentu stanowiącego podstawę rozliczenia przyszłego świadczenia kwalifikuje się do wsianych wyżej 

elementów oferty. 

Powyższe uzasadniało odrzucenie oferty Wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.  

 

 

 



Oferty niepodlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 Ustawy złożyli następujący wykonawcy: 

Lp. Nazwa Adres Cena Dodatkowa 
gwarancja 

Zatrudnienie 
pracowników na 
umowę o pracę 

Suma 

1. BUD-WID Dawid 
Umiński 

ul. Poznańska 6/3 
62-070 Konarzewo 

Oferta odrzucona 

2 BAGBUD 
Przedsiębiorstwo 
Budowlane Grzegorz 
Hemmerling 

Palędzie ul. Nowa 7 
62-070 Dopiewo 

60 pkt. 20 pkt  20 pkt. 100 pkt. 

 

Art. 91 Ustawy stanowi, iż Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza ̨ na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ.  

Wykonawca BAGBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Hemmerling złożył najkorzystniejszą ofertę w 
postępowaniu. Oferta ta otrzymała maksymalną liczbę punktów. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, określone w SIWZ, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 Ustawy. Zaoferowana 
przez Wykonawcę cena: (431 355,50 zł) nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia (448 933,25 zł). 

Bartosz Kozłowski 
Specjalista ds. zamówień publicznych 

 


