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Znak sprawy: IM/1/ZP/2021 
Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00117148/01 
 

Płock, dn. 02.09.2021r. 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 
„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, działając na podstawie 
przepisów art. 253 ust. 1, zgodnie z dyspozycja art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania  
pn.: „Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku” 
– II Etap 
 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: TEKOBUD Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k., ul. Zglenickiego 44 B, 09-411 Płock.  
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniła warunki wymagane w SWZ i na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymała 100,00 
pkt.  
 
Zestawienie ofert: 
 

 
Numer 
oferty 

 
Nazwa Wykonawcy 

Kryterium 
 

 
Punktacja 

razem Nazwa kryterium 
Otrzymane 

punkty 

 
4 

TEKOBUD Spółka z o.o. 
Sp.k.,  
ul. Zglenickiego 44 B,  
09-411 Płock 

Cena 59,06  
99,06 

 
 

Okres gwarancji 20,00 

Doświadczenie 20,00 

 
3 

ZAD-BUD Sp. z o.o.,  
ul. Nowosielecka 14a/2,  
00-466 Warszawa 

Cena 57,79 

97,79 Okres gwarancji 20,00 

Doświadczenie 20,00 

 
2 

REMBUD Sp. z o.o.,  
ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 175,  
06-300 Przasnysz 

Cena 60,00 

95,00 
Okres gwarancji 20,00 

Doświadczenie 15,00 

 
1 

Eurodom Sp. z o.o.,  
ul. Zglenickiego 18,  
09-400 Płock 

Cena 53,85 

83,85 
Okres gwarancji 20,00 

Doświadczenie 10,00 

 
 
 
 
5 

Konsorcjum: 
Repro spółka z o.o., ul. 
Witolda Zglenickiego 50G, 
09-411 Płock, 
BMB Budownictwo Sp. z 
o.o. Sp.K  
ul. Stefana Wyszyńskiego 
5,  
09-500 Gostynin 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

- 

 
Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 
upływie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 308 ust. 2 
ustawy Pzp. 
 
Uzasadnienie przyznanych lub nie przyznanych punktów w ramach kryterium oceny ofert. 
                                                                                                        
Zamawiający w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, 
dodatkowe punkty przyznawał za: 
a)Okres gwarancji za wykonane roboty. 
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b)Doświadczenie zawodowe kierownika budowy. 
Wykonawca mógł otrzymać maksymalnie 40 pkt (po 20 pkt w każdym kryterium). 
W kryterium b) było dodatkowo punktowane doświadczenie zawodowe kierownika budowy – osoby, 
która zostanie wskazana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykazane doświadczenie 
dotyczyło pełnienia funkcji kierownika budowy inwestycji  (zakończonych i rozliczonych do dnia 
otwarcia ofert) polegającej na budowie budynku mieszkalnego, przeznaczonego dla więcej niż dwóch 
rodzin, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 800m2. Za każdą dodatkową robotę budowlaną 
(nie wykazaną na spełnienie warunku udziału w postępowaniu) było przyznawane 5 pkt. 
Zgodnie z SWZ Rozdz. XIII pkt5, ocena punktowa w powyższym kryterium dokonana została na 
podstawie informacji wpisanych do Formularza oferty: rodzaj budynku, powierzchnia użytkowa, 
miejsce zrealizowania inwestycji/Zamawiający – klient. 
 
1. TEKOBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Zglenickiego 44 B, 09-411 Płock 
 
W kryterium oceny ofert wskazano doświadczenie w nadzorowaniu 4 robót budowlanych, zgodnych        
z opisem kryterium oceny ofert – przyznano 20 pkt. 
 
2. ZAD-BUD Sp. z o.o., ul. Nowosielecka 14a/2, 00-466 Warszawa 
 
W kryterium oceny ofert wskazano doświadczenie w nadzorowaniu 4 robót budowlanych, zgodnych      
z opisem kryterium oceny ofert – przyznano 20 pkt. 
 
3. REMBUD Sp. z o.o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175, 06-300 Przasnysz 
 
Wykonawca REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu w tabeli kryterium oceny ofert zawartej        
w złożonej ofercie wskazał doświadczenie kierownika budowy tj. 

Kierownik budowy: Tomasz Mróz 

Rodzaj budynku Powierzchnia 
użytkowa 

Miejsce zrealizowanej 
inwestycji 

Zamawiający 

1. Budowa Osiedla 
Wielorodzinnego 
WILLE LAZUROWA  

8 752,10 m2 Warszawa  
ul. Batalionów Chłopskich 
75 

DOM DEVELOPMENT Pl. 
Piłsudskiego 3  
00-078 Warszawa 

2. Budowa Budynków  
Wielorodzinnych  
Rembielińska 

4 995,95 m2  
 

Warszawa, ul.  
Rembielińska 24 i 24a 
 

Nap Invest Sześć Sp. z o.o. 
ul. Osmańska 12,  
02-823 Warszawa 

3. Budowa budynku  
wielorodzinnego  
LINDE RESIDENCE 
 

4 768,65 m2 Warszawa,  
ul. Oczapowskiego 17 
 

Bouygues Immobilie Polska 
Sp. z o.o.  
Aleja Armii Ludowej 14,  
00-638 Warszawa 

4. Budowa osiedla  
wielorodzinnego  
OSIEDLE  
POZIOMKOWA - 
ETAP I 

4 004,16 m2 ul. Poziomkowa 16A i  
16B w Przasnyszu 
 

REMBUD DEVELOPMENT  
Sp. z o.o. 
ul. Marszałka Józefa  
Piłsudskiego 175 
06-300 Przasnysz 

 
Część informacji zawartych w tabeli kryterium oceny ofert została przedstawiona w sposób odmienny 
od wymagań Zamawiającego i niejednoznaczny, co uniemożliwiło ocenę doświadczenia i przyznanie 
dodatkowych punktów bez wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej oferty.  
Działając na podstawie przepisów art. 223 ust 1, zgodnie z dyspozycją art. 266 ustawy z dnia 11 
września 2019r Prawo zamówień publicznych, Zamawiający pismem z dnia 10.08.2021r., wezwał 
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień wskazując, że  podczas oceny oferty w zakresie kryterium 
„doświadczenie zawodowe kierownika budowy” powziął wątpliwości co do treści zaznaczonych 
powyżej pogrubioną czcionką i podkreślonych (w powyższej tabeli) i zobowiązał Wykonawcę do 
wyjaśnienia: 
1. Dlaczego jako rodzaj budynku zostało wpisane „Osiedle (…)” – pkt 1a, 3a? 
2. Czego dotyczy powierzchnia użytkowa w pkt 1b, co znajduje się pod adresem wskazanym w pkt 1c 
(poz. 1 w tabeli kryterium oceny ofert)? 
3. Czego dotyczy powierzchnia użytkowa w pkt 2b, co znajduje się pod adresem wskazanym w pkt 1c 
(poz. 2 w tabeli kryterium oceny ofert)? 
4. Czego dotyczy powierzchnia użytkowa w pkt 3b, co znajduje się pod adresem wskazanym w pkt 3c 
(poz. 4 w tabeli kryterium oceny ofert)? 
Wykonawca pismem z dnia 12.08.2021r, wyjaśnił co następuje: 
Ad. 1) Wykonawca zamieścił inwestycje obejmujące budowę kilku budynków mieszkalnych, 
przeznaczonych dla więcej niż dwóch rodzin (osiedla), które zostały wykonane w ramach jednego 
zamówienia, na co posiada odpowiednie dokumenty.  
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Treść wyjaśnienia – „W kolumnie „rodzaj budynku” została wpisana nazwa inwestycji w ramach której 
pod nadzorem kierownika budowy zostały wybudowane cztery budynki mieszkalne wielorodzinne o 
powierzchni użytkowej powyżej 1800m2 każdy. Każdy z budynków z przeznaczeniem dla więcej niż 
dwóch rodzin. pkt 3a – W kolumnie „rodzaj budynku” została wpisana nazwa inwestycji w ramach 
której pod nadzorem kierownika budowy zostały wybudowane dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, 
gdzie jeden z budynków jest o powierzchni użytkowej powyżej 1800m2. Każdy z budynków z 
przeznaczeniem dla więcej niż dwóch rodzin.” 
Ad. 2) Treść wyjaśnienia – „pkt 1b - Powierzchnia użytkowa dotyczy sumy powierzchni użytkowej 
czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, każdy z tych budynków przeznaczony dla więcej 
niż dwóch rodzin (tj. łącznie 164 mieszkań), wykonanych w ramach jednego zamówienia. 
Budynek A – budynek mieszkalny, przeznaczony dla więcej niż dwóch rodzin (tj. 42 mieszkań) o 
powierzchni użytkowej 2 152,05 m2. 
Budynek B – budynek mieszkalny, przeznaczony dla więcej niż dwóch rodzin (tj. 42 mieszkań) o 
powierzchni użytkowej 2 152,05 m2. 
Budynek C – budynek mieszkalny, przeznaczony dla więcej niż dwóch rodzin (tj. 40 mieszkań) o 
powierzchni użytkowej 2 224,00 m2. 
Budynek D – budynek mieszkalny, przeznaczony dla więcej niż dwóch rodzin (tj. 40 mieszkań) o 
powierzchni użytkowej 2 224,00 m2. 
pkt 1c - Pod wskazanym adresem znajduje się osiedle mieszkalne składające się z czterech 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaadresowanych odpowiednio ul. Batalionów Chłopskich 
75a, 75b, 75c, 75d Warszawa.” 
Ad. 3) Treść wyjaśnienia – „pkt 2b - Powierzchnia użytkowa dotyczy sumy powierzchni użytkowej 
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, każdy z tych budynków przeznaczony dla więcej niż 
dwóch rodzin (tj. łącznie 91 mieszkań), wykonanych w ramach jednego zamówienia. 
Budynek A – budynek mieszkalny, przeznaczony dla więcej niż dwóch rodzin (tj. 32 mieszkań) o 
powierzchni użytkowej 2005,25 m2. 
Budynek B – budynek mieszkalny, przeznaczony dla więcej niż dwóch rodzin (tj. 59 mieszkań) o 
powierzchni użytkowej 2990,70 m2. 
pkt 2c - Pod wskazanym adresem znajduje się osiedle mieszkalne składające się z dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych zaadresowanych odpowiednio ul. Rembielińska 24 i 24a Warszawa.” 
Ad. 4) pkt 3b - Powierzchnia użytkowa dotyczy sumy powierzchni użytkowej dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, każdy z tych budynków przeznaczony dla więcej niż dwóch rodzin (tj. 
łącznie 68 mieszkań), wykonanych w ramach jednego zamówienia. 
Budynek A – budynek mieszkalny, przeznaczony dla więcej niż dwóch rodzin (tj. 28 mieszkań) o 
powierzchni użytkowej 1 633,36 m2. 
Budynek B – budynek mieszkalny, przeznaczony dla więcej niż dwóch rodzin (tj. 40 mieszkań) o 
powierzchni użytkowej 2 370,8 m2. 
pkt 3c - Pod wskazanym adresem znajduje się osiedle mieszkalne składające się z dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych zaadresowanych odpowiednio ul. Poziomkowa 16A i 16B Przasnysz.” 
 
Uzasadnienie przyznania/nie przyznania punktów: 
Zamawiający przeanalizował złożoną ofertę wraz z wyjaśnieniami i stwierdził co następuje: 
1. Zgodnie z wyrokiem KIO 2143/18, Zamawiający w drodze art. 87 ust. 1 PZP, może wyjaśnić nie-

ścisłości w ofercie, nawet jeżeli dotyczą kryteriów oceny ofert. Nowa ustawa Prawo zamówień 
publicznych z dn. 11 września 2019r, poprzez dyspozycję art. 223 ust 1 na etapie badania i oceny 
ofert, utrzymała możliwość żądania od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert 
oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń, 
przy czym, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem ust 2 i art. 187 (art. 187 dot. tylko dialogu 
konkurencyjnego), dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Powyższe wskazuje na 
możliwość, nie obowiązek Zamawiającego oraz wyraźnie nie dopuszcza prowadzenia między Za-
mawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek 
zmiany w treści oferty. 

2. Zamawiający w SWZ Rozdz. XIII pkt5, jednoznacznie wskazał, że ocena punktowa w kryterium 

„Doświadczenie zawodowe kierownika budowy” dokonana zostanie na podstawie informacji 

wpisanych do Formularza oferty: rodzaj budynku, powierzchnia użytkowa, miejsce zrealizowania 

inwestycji/Zamawiający – klient. Oznacza to, że złożone wyjaśnienia w żadnym zakresie nie mogą 

uzupełniać, zastępować czy też modyfikować treści złożonej oferty. Jest to zgodne z wyrokiem KIO 

1688/18, w którym stwierdzono, że „Skoro zamawiający określił, iż doświadczenie osoby stanowi 

element oceniany na podstawie kryteriów oceny ofert i wskazywane w treści formularza 

ofertowego, to nie ulega wątpliwości, że nie stanowi ono dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 

1 p.z.p., oraz nie jest dokumentem uzupełnianym czy podlegającym modyfikacji w trybie 

określonym w art. 26 ust. 3 p.z.p. Oświadczenie złożone w formularzu ofertowym nie 

powinno również podlegać zmianie w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p., bowiem prowadziłoby to do 
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niedopuszczalnych negocjacji treści oferty w zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny 

ofert”. 

3. Niezrozumiałe jest wpisanie przez Wykonawcę w tabeli kryterium oceny ofert: „Osiedla (…)”, które 

wg Wykonawcy są nazwą inwestycji, zamiast „Rodzaj budynku – np. budynek wielorodzinny, dla 

więcej niż dwóch rodzin.” Zamawiający nie wymagał nazwy inwestycji, tylko wpisania Rodzaju 

budynku, ponieważ dodatkowe punkty były przyznawane za każdy budynek, nie za kompleks 

budynków czy osiedle budynków. Sposób oceny w ramach kryterium ustalonego na etapie 

wszczęcia postępowania musi być utrzymany i jednakowy dla wszystkich złożonych ofert, w 

przeciwnym razie każdy z Wykonawców byłby traktowany odmiennie, co skutkowałoby nierównym 

traktowaniem Wykonawców. Załącznik do SWZ - Formularz oferty jest wzorem i Wykonawca może 

złożyć ofertę wg własnego wzoru, pod warunkiem, że złożona oferta będzie w swojej treści 

zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje, istotne z punktu oceny 

poprawności złożonej oferty i jej zgodności z SWZ. Na etapie prowadzonego postępowania 

Wykonawca może zadać pytanie wyjaśniające treści SWZ, w tym jego załączników. Wykonawca 

nie zadał żadnego pytania dotyczącego sposobu prezentacji w tabeli kryterium oceny ofert 

budynków wybudowanych w ramach jednego osiedla. Samodzielnie i świadomie zaprezentował 

doświadczenie wg własnego uznania.  

Opis kryterium oceny ofert oraz sposób prezentacji doświadczenia w Formularzu oferty został 

przygotowany w sposób czytelny, jednoznaczny i przejrzysty, co ma swoje odzwierciedlenie w 

innych złożonych ofertach do przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający wziął jednak pod uwagę, że z treści złożonej oferty można samodzielnie 

wywnioskować, że w poz. 1, 2 i 3 są wskazane budynki wielorodzinne i jednocześnie domniemać, 

że Wykonawca wpisał w tej kolumnie nazwę inwestycji. 

4. Doświadczenie opisane w poz. 1 – Zamawiający nie przyznał dodatkowych punktów, gdyż: 

Wykonawca, jako doświadczenie wskazał Budowę Osiedla Wielorodzinnego Wille Lazurowa,          

o powierzchni użytkowej 8752,10 m
2
, zrealizowanej w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich 

75 i wykonanej dla DOM DEVELPMENT z siedzibą w Warszawie. W wyjaśnieniach Wykonawcy 

znajduje się informacja, że wskazana powierzchnia 8752,10 m
2
 nie dotyczy budynku nr 75 przy ul 

Batalionów Chłopskich, ale innych budynków o numerze 75a, 75b, 75c i 75d, których zbiorcza 

powierzchnia użytkowa wynosi 8752,10 m
2
.  

Wobec powyższego, treść wyjaśnień wskazuje na niepoprawne informacje zawarte w tabeli 

kryterium oceny ofert. Wykonawca wyjaśnieniami nie może zmodyfikować treści złożonej oferty co 

wskazano w pkt. 2 Uzasadnienia. 

5. Doświadczenie opisane w poz. 2 – Zamawiający przyznał 10 dodatkowych punktów. 

Zamawiający przed wezwaniem do wyjaśnienia domniemał, że w tej pozycji może znajdować się 

budynek (1 bryła), który zawiera 2 klatki/wejścia z numerami 24 i 24a. Ze złożonych wyjaśnień 

wynika, ze są to dwa budynki o powierzchni użytkowej odpowiednio: 2005,25 m
2
 i 2990,70m

2
, 

których zbiorcza wartość wynosi 4995,95 m
2.
. Biorąc pod uwagę, że Wykonawca w tabeli wskazał: 

budowa budynków wielorodzinnych, z wyjaśnień wynika, że są to budynki przy ul. Rembielińkiej 24 

i 24a o powierzchni powyżej 1800m
2
 każdy, a suma powierzchni użytkowej jest taka sama jak 

wpisana do Formularza oferty, Zamawiający przyznał dodatkowe punkty jak wskazano powyżej. 

6. Doświadczenie opisane w poz. 3 – Zamawiający przyznał 5 dodatkowych punktów. 

7. Doświadczenie opisane w poz. 4 – Zamawiający nie przyznał dodatkowych punktów. 

Wykonawca, jako doświadczenie wskazał Budowę Osiedla Wielorodzinnego OSIEDLE 

POZIOMKOWA - ETAP I, o powierzchni użytkowej 4004,16m
2
, zrealizowanej przy ul. Poziomkowej 

16A i 16B w Przasnyszu i wykonanej dla REMBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w 

Przasnyszu. W wyjaśnieniach Wykonawcy znajduje się informacja, że wskazana powierzchnia 

4004,16 m
2
 jest powierzchnią zbiorczą dla budynków 16A – 1633,36m

2
 i 16B – 2370,80m

2
. 

Zamawiający przed wezwaniem do wyjaśnienia domniemał, że w tej pozycji może znajdować się 

budynek (1 bryła), który zawiera 2 klatki/wejścia z numerami 24 i 24a. 

Wobec powyższego, treść wyjaśnień wskazuje na niepoprawne informacje zawarte w tabeli 

kryterium oceny ofert. W tej pozycji powinien być wskazany tylko i wyłącznie budynek przy ul. 

Poziomkowej 16B oraz wartość użytkowa 2370,80m
2
. Wykonawca wyjaśnieniami nie może 

zmodyfikować treści złożonej oferty co wskazano w pkt. 2 Uzasadnienia.  

8. W przypadku doświadczenia wskazanego w poz. 1 i 4 należy mieć na uwadze, że chociaż art. 223 

ust 1 uwzględnia możliwość dokonania poprawek w ofercie zgodnie z dyspozycją art. 223 ust 2, to 

nie mogą one powodować istotnych zmian w ofercie, a wszelkie omyłki winny mieć taki charakter, 

by czynność poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej 

czynności. Porozumiewanie się w tej mierze zamawiającego z wykonawcą stanowiłoby 

niedozwolone negocjacje dotyczące treści oferty (art. 87 ust. 1 zdanie 2 in initio Pzp) (...) 
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"oczywistość" omyłki rachunkowej winna być możliwa do ustalenia na podstawie oferty. (KIO/UZP 

11/09). 

Na gruncie przepisów Pzp treść oferty to oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w formularzu 

ofertowym stanowiące jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego 

świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez 

wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa 

w sprawie zamówienia publicznego. W orzecznictwie pod pojęciem treści oferty należy rozumieć 

deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, 

ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia publicznego zamówienia.  

Przesłanką poprawienia oferty jest wiedza zamawiającego, na którym obowiązek poprawiania ofert 

na podstawie tego przepisu spoczywa. Przyjąć należy, że wiedza tego typu powinna wynikać z 

treści samej oferty (np. porównania sprzeczności w ofercie zawartych, oceny charakteru 

niezgodności, ustalenia i wykorzystania części prawidłowych danych w ofercie zawartych), 

ewentualnie, jednakże w ograniczonym zakresie, może pochodzić z wyjaśnień, które 

zamawiający może uzyskać od wykonawcy na podstawie art. 223 ust 1. Egzekwowanie i 

stosowanie tego wymogu jest niezwykle istotne w związku z ogólnym zakazem negocjowania i 

zmieniania złożonych ofert wyrażonym w art. art. 223 ust 1. Pzp.  

W świetle powyższego wskazać należy, iż poprawienie oferty nie może de facto stanowić 

wytworzenia zupełnie odmiennego, nowego oświadczenia woli wykonawcy, np. w przedmiocie 

oferowanego świadczenia, wykazywania posiadanego potencjału czy doświadczenia, czy 

dowolnego wypełnienia go dodatkową treścią, co do której zamawiający nie posiada żadnych 

danych i informacji wynikających z pierwotnie złożonej oferty.  

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

specyfikacji warunków zamówienia, w której wskazuje i opisuje sposób oceny i przyznawania 

punktów. W wyroku z dnia 17 kwietnia 2016r. KIO 430/16, Krajowa Izba Odwoławcza, zwróciła 

uwagę, że „Za omyłkę nie powinno być uznawane działanie polegające na podaniu wadliwej 

informacji tylko z tego względu, że informacja ta pozostaje w niezgodności z treścią specyfikacji. 

Wadliwość danej informacji może wynikać nie tylko z faktu omyłkowego wpisania oświadczenia 

odbiegającego od rzeczywistego zamiaru jej autora, ale może również wynikać z faktu podania 

danej informacji w sposób zamierzony, gdy sama wadliwość tej informacji jest wyłącznie 

konsekwencją niewłaściwego odczytania treści specyfikacji (a nie konsekwencją działania 

omyłkowego). Innymi słowy, dane oświadczenie może być wadliwe z tego względu, że zostało 

złożone w wyniku błędnego zrozumienia treści specyfikacji, co nie oznacza automatycznie, że po 

stronie wykonawcy zaistniała faktycznie omyłka. W chwili składania danego oświadczenia 

wykonawca składa je bowiem świadomie, a źródłem wadliwości informacji nie jest jej omyłkowe 

wpisanie (odbiegające od rzeczywistej woli wykonawcy), lecz jest nim błędne zrozumienie treści 

specyfikacji.” Jeżeli opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, był logiczny, spójny i zrozumiały, a tak 

ma miejsce w przedmiotowym postępowaniu, to podanie innych treści nie można uznać za omyłkę, 

którą należy poprawić. KIO w wyroku z 19 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 638/17) wskazała, że − 

co do zasady − informacje zawarte w ofertach wykonawców i oceniane w kryteriach oceny ofert nie 

podlegają uzupełnieniu i modyfikacji po upływie terminu na składanie ofert. 

Wobec powyższego, Wykonawca REMBUD Sp. z o.o. w ramach kryterium oceny ofert otrzymał 15 
pkt. 
 
4. Eurodom Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 18, 09-400 Płock 
 
W kryterium oceny ofert wskazano doświadczenie w nadzorowaniu 2 robót budowlanych, zgodne z 
opisem kryterium oceny ofert – przyznano 10 pkt. 
 
5. Konsorcjum:  

Repro spółka z o.o., ul. Witolda Zglenickiego 50G, 09-411 Płock 
     BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.K ul. Stefanba Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin 
  
Oferta odrzucona. 

 
                                      Komisja oceny ofert                                                                                                                                                                           

(Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


