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ZP-2380-291-33/3364/2018       Katowice, dnia 09.11.2018 r. 
 
          egz. pojedynczy 

 
Wykonawcy - rozesłano wg rozdzielnika 
umieszczono na stronie BIP Zamawiającego 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację i rewaloryzację budynków z infrastrukturą 
wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 
wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Komisariatu I Policji w Chorzowie” 

 
Uzasadnienie prawne: 
Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz na podstawie 93 1a ustawy Pzp, tj. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia 
postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający nie uzyskał zwiększenia kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a możliwość 
unieważnienia z powodu braku środków została przewidziana w Sekcji IV pkt 6.4) ogłoszenia o zamówieniu. 

 
 
Do postępowania złożono dwie oferty wg poniższego zestawienia: 

Informacje podawane na otwarciu Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy Cena oferty brutto Okres gwarancji 

001 Konsorcjum: 
Lider: POLTERM Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Kopalniana 60, 42-605 Tarnowskie Góry 
Partner: POLTERM Sp. z o.o.  
ul. Kopalniana 60, 42-605 Tarnowskie Góry 

1 495 748,91 zł brutto 
Po poprawieniu 
1 495 618,24 zł brutto 

60 miesięcy, tj. 24 miesiące 
powyżej gwarancji minimalnej 

002 Konsorcjum: 
Lider: BEN-BUD Sp. z o.o. 
ul. Gajowa 68 44-240 Żory 
Partner: BEN-BUD Janusz Benisz 
ul. Gajowa 68 44-240 Żory 

1 735 789,82 zł brutto 60 miesięcy, tj. 24 miesiące 
powyżej gwarancji minimalnej 

 
Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Informacje podawane na otwarciu Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy Cena oferty brutto Okres gwarancji 

001 Konsorcjum: 
Lider: POLTERM Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Kopalniana 60, 42-605 Tarnowskie Góry 
Partner: POLTERM Sp. z o.o.  
ul. Kopalniana 60, 42-605 Tarnowskie Góry 

1 495 748,91 zł brutto 
Po poprawieniu 
1 495 618,24 zł brutto 

60 miesięcy, tj. 24 miesiące 
powyżej gwarancji minimalnej 

Ilość pkt 60,00 pkt 40,00 pkt 
Suma pkt 100,00 pkt 
002 Konsorcjum: 

Lider: BEN-BUD Sp. z o.o. 
ul. Gajowa 68 44-240 Żory 
Partner: BEN-BUD Janusz Benisz 
ul. Gajowa 68 44-240 Żory 

1 735 789,82 zł brutto 60 miesięcy, tj. 24 miesiące 
powyżej gwarancji minimalnej 

Ilość pkt 51,70 pkt 40,00 
Suma pkt 91,70 pkt 

 
Ponadto Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, że z postępowania nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucona żadnej oferty. 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. BB 
Egz. nr 1 - a/a, Wykonawcy- przesłano e-mailem i pocztą 


