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 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU 

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych  
50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33,  

tel. 47 8714323  

https://dolnoslaska.policja.gov.pl/  

malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl  

 
 

PUZ-2380-120-064-120/2022/ML  
Wrocław, 11.10.2022 r. 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.  poz. 1710 ze zm.) informuję, iż unieważniono 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez 
negocjacji, którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń 
socjalnych, biurowych, korytarzy oraz węzłów sanitarnych w budynku administracyjnym 
przewodników psów służbowych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy ul. Połbina 1, 
sprawa nr PUZ-2380-120-064-120/2022/ML.  

 
 Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, 

gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

 
UZASADNIENIE: 
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert: 
 

Nr oferty Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Zaoferowana cena 
brutto 

Okres 
udzielonej 
gwarancji 

Zobowiązanie do 
zatrudnienia 
osoby 
niepełnosprawnej 

1 C-VERCIAL SP Z O.O., 
ul. Deszczowa 
16A/22, 53-024 
Wrocław 

332 100,00 zł. 84 m-ce TAK 

2 TRAST SP Z O.O., ul. 
Kleczkowska 50, 50-
227 Wrocław 

538 000,00 zł. 84 m-ce TAK 

3 Impel Synergies Sp. z 
o.o., 50-304 
Wrocław, ul. A. 
Słonimskiego 1 

499 900,00 zł. 60 m-cy TAK 

4 Torus Budownictwo 
Sp. z o.o., ul. Wilcza 
43/15, 56-120 Brzeg 
Dolny 

430 500,00 zł. 84 m-ce NIE 

5 FAZ Budownictwo 
Sp. z o.o., 52-022 
Wrocław, ul. 
Katowicka 12/4 

452 838,98 zł. 60 m-cy NIE 

 
Wykonawcy wnieśli wadium w prawidłowej wysokości i formie oraz złożyli oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  i o niepodleganiu wykluczeniu.  

W wyniku przeprowadzonego badania i oceny ofert stwierdzono, że na tym etapie 
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postępowania żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu. 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: 
1. Cena ofertowa – waga 60% (wartość oferty brutto) – maksymalnie Wykonawca może otrzymać 
60 punktów  
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie 
ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz 
przez wagę kryterium, którą ustalono na 60 %. 
Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (cyfra po drugiej 
cyfrze po przecinku nie będzie brana pod uwagę).  
2. Okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia  - waga 25 % - maksymalnie 
Wykonawca może otrzymać 25 punktów  
Sposób obliczania (przyznania)  punktów w odniesieniu do kryterium gwarancji wylicza się wg wzoru: 
minimalny okres gwarancji – 60 miesięcy (wymaganie minimalne) 
maksymalny okres gwarancji – 84 miesiące 
 

okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie (od 60 do 84 m-cy) – 
minimalny okres gwarancji (60 m-cy) 

G= ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 25 % x100 
maksymalny okres gwarancji (84 m-cy) – minimalny okres gwarancji (60 m-cy) 

 
Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (cyfra po drugiej 
cyfrze po przecinku nie będzie brana pod uwagę).  
3. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na cały okres realizacji 
zamówienia.  Czynności wykonywane przez osobę niepełnosprawną muszą być związane z realizacją 
niniejszego zamówienia – waga 15 % -  maksymalnie Wykonawca może otrzymać 15 punktów. 
Sposób obliczania (przyznania) punktów w niniejszym kryterium: 
- zadeklarowanie zatrudnienia przez Wykonawcę osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna) w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) na podstawie stosunku pracy (umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres 
realizacji zamówienia (czynności wykonywane przez osobę niepełnosprawną muszą być związane z 
realizacją niniejszego zamówienia) – 15 pkt.   
- brak zadeklarowania zatrudnienia przez Wykonawcę osoby niepełnosprawnej, zgodnie z opisem 
powyżej – oferta wykonawcy otrzyma 0 pkt.  
Liczba punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów za ww. kryteria stanowić będzie 
podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający 
wybierze wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 
 
Zamawiający, kierując się kryteriami oceny ofert, przyznał punkty złożonym ofertom w następujący 
sposób: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto gwarancja niepełnosprawni Suma 
uzyskanych 
pkt 

1 C-VERCIAL SP Z 
O.O., ul. 
Deszczowa 16A/22, 
53-024 Wrocław 

60,00 pkt 25,00 pkt 15,00 pkt 100 

2 TRAST SP Z O.O., 
ul. Kleczkowska 50, 
50-227 Wrocław 

37,04 pkt 25,00 pkt 15,00 pkt 77,04 

3 Impel Synergies Sp. 39,86 pkt 0 pkt 15,00 pkt 54,86 
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z o.o., 50-304 
Wrocław, ul. A. 
Słonimskiego 1 

4 Torus 
Budownictwo Sp. z 
o.o., ul. Wilcza 
43/15, 56-120 
Brzeg Dolny 

46,29 pkt 25,00 pkt 0 pkt 71,29 

5 FAZ Budownictwo 
Sp. z o.o., 52-022 
Wrocław, ul. 
Katowicka 12/4 

44,00 pkt 0 pkt 0 pkt 44,00  

 
 
 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złożył 

podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 

jednakże jednocześnie złożył oświadczenie, że wysokość zaoferowanej przez niego ceny powinna ulec 

zmianie, z uwagi na to, że przy kalkulacji ceny zastosował nieprawidłową stawkę podatku VAT. 

 

 W związku ze złożonym oświadczeniem oraz faktem, że w treści złożonej oferty nie podano 

ceny oferty netto, która mogłaby uwiarygodnić twierdzenie Wykonawcy i doprowadzić do próby 

czynności naprawczych w złożonej ofercie, Zamawiający  odrzucił ofertę oznaczoną numerem 1 z 

postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp, gdyż zawiera ona błąd w obliczeniu ceny. 

 

Ponownie przeliczono punkty, w ofertach niepodlegających odrzuceniu, w następujący sposób: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto gwarancja niepełnosprawni Suma 
uzyskanych 
pkt 

1 C-VERCIAL SP Z 
O.O., ul. 
Deszczowa 16A/22, 
53-024 Wrocław 

Oferta odrzucona 

2 TRAST SP Z O.O., 
ul. Kleczkowska 50, 
50-227 Wrocław 

48,01 25,00 pkt 15,00 pkt 88,01 

3 Impel Synergies Sp. 
z o.o., 50-304 
Wrocław, ul. A. 
Słonimskiego 1 

51,67 0 pkt 15,00 pkt 66,67 

4 Torus 
Budownictwo Sp. z 
o.o., ul. Wilcza 
43/15, 56-120 
Brzeg Dolny 

60,00 25,00 pkt 0 pkt 85,00 

5 FAZ Budownictwo 
Sp. z o.o., 52-022 
Wrocław, ul. 
Katowicka 12/4 

57,04 0 pkt 0 pkt 57,04 

 

 
W związku z tym, wszystkie oferty znacznie przekraczają kwotę jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może już zwiększyć tej kwoty, 
Zamawiający, posiłkując się zasadą opisaną w przepisie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odstąpił od 
badania spełniania warunku udziału w postępowaniu przez kolejnego Wykonawcę, którego oferta 
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została najwyżej oceniona i unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

 

 
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 

z up. Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych 
Pani Małgorzata Rosołowicz 

/podpis na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania. 


