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Nr sprawy: DPS.PN.262.1.2017                                Izdebnik, dn. 23.11.2017 r. 

 

 

                       Wynik postepowania przetargowego Nr DPS.PN.262.1.2017  
zadanie: 1   "Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu 

przeniesienie  mieszkanek w zakresie prac remontowych i przystosowawczych" 

zadanie: 2   "Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu 

przeniesienie mieszkanek w zakresie prac elektryczno-sieciowych"  

 

Powiat Wadowicki - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku zgodnie z art. 92 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), 

informuje, że w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn "Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu 

przeniesienie mieszkanek oraz remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "Zamek" 

w ramach trzech zadań" złożono nastepujące oferty nie podlegające odrzuceniu: 

 

zadanie: 1   "Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu 

przeniesienie mieszkanek w zakresie prac remontowych i przystosowawczych" 

 

 

Lp 

Nazwa 

Wykonawcy/siedziba / 

adres firmy 

Punkty  

kryterium 

cena 

60 % 

Wydłużenie 

okresu 

gwarancji na 

roboty 

budowlane 

20% 

Skrócenie 

terminu 

realizacji 

zamówienia 

20% 

Suma 

punktów 

uzyskanych 

przez ofertę 

we 

wszystkich 

kryteriach 

1 
Krzysztof  Miłek 
34-100 Wadowice, 

os. XX-lecia 11/4 
60 15 0 75 

 

za najkorzystniejsza dla zadanie nr 1 uznano ofertę, którą złożyła firma: Krzysztof  Miłek 34-100 

Wadowice,  os. XX-lecia 11/4, z ceną brutto; 85 515,09 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset 

piętnaście złotych 09/100) z gwarancją na wykonane roboty - 36 miesięcy,  oraz skróceniem realizacji 

zadania o 0 (zero) dni. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym 

postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. Cena 

za całość zamówienia - 60%, uzyskując w tym kryterium 60 pkt., wydłużenie okresu gwarancji na 

przedmiot zamówienia - 20% uzyskując w tym kryterium 15 pkt. oraz skrócenie terminu realizacji 

zamówienia 20% uzyskując w tym kryterium 0 pkt., co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach 

łącznie 75 pkt.  
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Zamawiający nie wykluczył z postępowania w tym zadaniu żadnego Wykonawcy. 

Zamawiający odrzucił w tym zadaniu jedną ofertę złożoną przez: 

Wojciech Kobiela,  P.H.U. "DOM-PLAST" , 32-052 Radziszów, ul. Skawińska 22 
 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 89 ust. 1 pkt  6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) „Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczaniu ceny …” 
 

Uzasadnienie faktyczne 

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 89 ust. l pkt 6  Ustawy prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579) zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, ponieważ zawierała błędy w 

obliczeniu ceny. 

Powodem odrzucenia jest błędne zastosowanie stawki VAT, co nie jest oczywistą omyłką pisarską ani 

rachunkową tylko błędem w obliczeniu ceny (Uchwała Sądu Najwyższego Sygn. Akt.III CZP 52/11). 

Błędne zastosowanie stawki VAT jest to błąd Wykonawcy, który wskazuje, że cena ofertowa 

obliczona jest niezgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa tj. przepisami Ustawy o 

podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług to na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT. W  pkt. XII.5 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia  widnieje zapis, że prawidłowe ustalenie podatku VAT obciąża 

Wykonawcę.  Przyjęte stanowisko jest zgodne z linią orzecznictwa KIO która stanowczo wskazuje, że 

przyjęcie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny co powinno 

skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

zadanie: 2   "Prace przystosowawcze budynku "Zamek" i "Dworek" mające na celu 

przeniesienie mieszkanek w zakresie prac elektryczno-sieciowych"  

 

 

Lp 

Nazwa 

Wykonawcy/siedziba / 

adres firmy 

Punkty  

kryterium 

cena 

60 % 

Wydłużenie 

okresu 

gwarancji na 

roboty 

budowlane 

20% 

Skrócenie 

terminu 

realizacji 

zamówienia 

20% 

Suma 

punktów 

uzyskanych 

przez ofertę 

we 

wszystkich 

kryteriach 

1 Jacek  Kostecki 

prowadzący działalność 

pod nazwą Zakład 

Elektroinstalacyjny 

Roboty Bud. - Inst. - 

P.Poż, ul. Mogiłki 27, 

30 - 898 Kraków 

 

60 10 0 70 

 

za najkorzystniejsza dla zadanie nr 2 uznano ofertę, którą złożyła firma: Jacek  Kostecki prowadzący 

działalność pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny Roboty Bud. - Inst. - P.Poż, ul. Mogiłki 27,  

30 - 898 Kraków, z ceną brutto; 90 484,91 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt 

cztery  złote 91/100) z gwarancją na wykonane roboty - 24 miesięce,  oraz skróceniem realizacji 

zadania o 0 (zero) dni. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym 

postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. Cena 

za całość zamówienia - 60%, uzyskując w tym kryterium 60 pkt., wydłużenie okresu gwarancji na  



 

 

przedmiot zamówienia - 20% uzyskując w tym kryterium 10 pkt. oraz skrócenie terminu realizacji 

zamówienia 20% uzyskując w tym kryterium 0 pkt., co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach 

łącznie 70 pkt.  

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania w tym zadaniu żadnego Wykonawcy. 

Zamawiający odrzucił w tym zadaniu jedną ofertę złożoną przez: 

Wojciech Kobiela,  P.H.U. "DOM-PLAST" , 32-052 Radziszów, ul. Skawińska 22 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 89 ust. 1 pkt  6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) „Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczaniu ceny …” 
 

Uzasadnienie faktyczne 

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 89 ust. l pkt 6  Ustawy prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579) zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, ponieważ zawierała błędy w 

obliczeniu ceny. 

Powodem odrzucenia jest błędne zastosowanie stawki VAT, co nie jest oczywistą omyłką pisarską ani 

rachunkową tylko błędem w obliczeniu ceny (Uchwała Sądu Najwyższego Sygn. Akt.III CZP 52/11). 

Błędne zastosowanie stawki VAT jest to błąd Wykonawcy, który wskazuje, że cena ofertowa 

obliczona jest niezgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa tj. przepisami Ustawy o 

podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług to na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT. W  pkt. XII.5 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia  widnieje zapis, że prawidłowe ustalenie podatku VAT obciąża 

Wykonawcę.  Przyjęte stanowisko jest zgodne z linią orzecznictwa KIO która stanowczo wskazuje, że 

przyjęcie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny co powinno 

skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wobec powyższych decyzji i rozstrzygnięć przysługuje prawo 

wniesienia odwołania. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI 

tj. art.179-198g ustawy Pzp. 

 

 

Umowa zostanie zawarta w tym zadaniu zgondie z art. art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp. Dokładną datę 

zawarcia umowy Zamawijący uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.  

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie odbioru niniejszego pisma na nr faksu 33/876 32 22 lub  drogą 

elektroniczną: dps@dpsizdebnik.pl 

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa Strony w postępowaniu dowodowym 

Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.  

 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postepowaniu oferty. 

 

 

Dyrektor  

Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku 

Beata Smolec  

 

 

 

                  Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody 

 



 

 

Otrzymują: 

      1. Krzysztof  Miłek 
 34-100 Wadowice,  

 os. XX-lecia 11/4 

      2.  P.H.U. "DOM-PLAST"  
 32-052 Radziszów, 

 ul. Skawińska 22 

      3.  Jacek  Kostecki prowadzący 

          działalność pod nazwą Zakład 

          Elektroinstalacyjny Roboty Bud. -       

          Inst. - P.Poż, ul. Mogiłki 27, 

         30 - 898 Kraków 

      4.www.dpsizdebnik.pl 

      5.  BIP 

      6.  a/a 
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