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KISA/DZP/MK/225/07/2022                           Katowice, 29.07.2022 r. 
 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, 
ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II” nr sprawy: KIWK/PN/05/I/2021/ 
POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.5_ WIDOK_ETAP II.  

 
 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
 

Działając na podstawie art. 16 i 17 w związku z art. 239 i nast. ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp, Zamawiający informuje, iż unieważnia czynność wyboru oferty dokonaną w dniu 
08.07.2022 r. (pismo o sygn. KISA/DZP/MK/79/07/2022) i powtarza czynność badania i oceny 
ofert zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz postanowieniami Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
 
W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na wniesione w postępowaniu odwołanie 
do Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający w dniu 29.07.2022 r. stwierdził, iż w toku 
oceny ofert, w wyniku błędu technicznego, została przyznana nieprawidłowa punktacja 
w kryterium „Ceny”.  Wykryta nieprawidłowość polegała na zaczytaniu w elektronicznym 
arkuszu kalkulacyjnym, służącym  do obliczania punktów w kryteriach oceny ofert, wartości 
z komórki zawierającej cenę najniższej oferty, tj. oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę 
ALFA Bożena Habrajska z siedzibą  w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, pomimo iż wskazana 
oferta, w następstwie podjętych czynności w postępowaniu, podlegała odrzuceniu,  jako 
oferta z rażąco niską ceną, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp w związku z art. 224 
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ust. 6 ustawy Pzp. Tym samym w arkuszu kalkulacyjnym powinna zostać zaczytana 
do wyliczenia wartości punktów w kryterium „Ceny” cena następnej w kolejności oferty, 
tj. oferty nr 1 złożonej przez JKT Joanna Kozera-Turczyńska z siedzibą w Imielinie przy 
ul. Kordeckiego 39, gdyż cena tej oferty, po odrzuceniu oferty nr 9, stanowi wartość 
wyjściową do obliczenia punktacji wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, 
w kryterium „Ceny”. 
 
Zgodnie z zapisami pkt. XX.2.I SWZ: 
 
„Oferta otrzyma, w kryterium „cena”,  liczbę punktów, podaną z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, wynikającą z poniższego wzoru: 

 

                    cena brutto niepodlegajacej odrzuceniu oferty z najniższą  ceną  

liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------------- x 60  

                                                cena brutto oferty badanej” 

 

 
Oferta nr 1 została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, w związku z czym należy 
stwierdzić, iż  opisany błąd techniczny w arkuszu kalkulacyjnym nie miał wpływu na wynik 
postępowania. 
 

 
Zamawiający informuje jednocześnie, iż dokona czynności ponownego badania i oceny ofert 
w celu wyboru oferty, zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz postanowieniami pkt. XX 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 

Pouczenie 
 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 
września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129, ze zm.) – Dział IX 
„Środki ochrony prawnej”.  

 
 
Z poważaniem 

                                                  
 

 Prokurent  Prezes Zarządu 

Anna Badura  Andrzej Hołda 


