
Opracowanie: Joanna Szykowska 

Miejskie Przedsiębiorstwo                  Ruda Śląska, dnia 26 marca 2021 roku 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 218 
41-710 Ruda Śląska 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI 
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), a także w związku  
z powzięciem informacji przez Zamawiającego, które mają wpływ na toczące się postępowanie, którego 
celem ma być udzielenie zamówienia, Zamawiający, działając w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych unieważnia dokonaną w dniu 8 marca 2021 r. czynność wyboru najkorzystniejszej 
ofert w zakresie zadania nr 2 i 3 : 
Zadanie nr 2 
Konsorcjum firm: 
1. LIDER: PUNKT CENTER  
Spółka z o.o. 
ul. Sosnkowskiego 40-42 
45-254 Opole 
NIP: 754-312-39-86 
2. PARTNER: USŁUGI KOMUNALNE- POŁUDNIE 
Sp. z o.o. 
45-254 Opole  
Ul. Sosnkowskiego 40-42 
Cena oferty:  100 501,44 zł. 
 
Zadanie nr 3 
Konsorcjum firm: 
1. LIDER: PUNKT CENTER  
Spółka z o.o. 
ul. Sosnkowskiego 40-42 
45-254 Opole 
NIP: 754-312-39-86 
2. PARTNER: USŁUGI KOMUNALNE- POŁUDNIE 
Sp. z o.o. 
45-254 Opole  
Ul. Sosnkowskiego 40-42 
Cena oferty:  277 580,50 zł. 
 

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru ofert najkorzystniejszych: 
 

Zamawiający, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty otrzymał informację od Wykonawcy, którego 
oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze do zadań nr 2 i 3  o braku możliwości podpisania umowy                         
w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.  W wyniku analizy powyższej informacji Zamawiający podjął 
decyzję o unieważnieniu czynności wyboru ww. ofert jako najkorzystniejszych w zakresie zadania 2 i 3  oraz 
dokonaniu ponownej czynności badania i oceny złożonych ofert w zakresie tych zadań. 
 
Zamawiający informuje, że ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji  o powtórzeniu 
dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna,                   
iż zachodzą okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania                       
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o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy                                  
z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy.  W związku z powyższym, w oparciu o  art. 94 ust. 3 
ustawy Pzp,  Zamawiający powtórzy czynność wyboru ofert  najkorzystniejszych do zadania nr 2 i 3, o której 
poinformuje w oddzielnej informacji.  
 
Zamawiający zawiadamia równocześnie o zatrzymaniu wniesionego wadium  przez Wykonawcę 
Konsorcjum firm: LIDER: PUNKT CENTER Spółka z o.o., PARTNER: USŁUGI KOMUNALNE- POŁUDNIE Sp.                        
z o.o. na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem zamawiający zatrzymuje 
wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. Z uwagi na dotkliwość sankcji przewidzianej 
w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dochowując należytej staranności zobowiązany był do dokonania 
wnikliwej analizy konkretnego stanu faktycznego odnośnie zaistnienia przesłanek, o których mowa                                
w przepisie. Zamawiający przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 5 
ustawy Pzp rzetelnie zbadał przyczyny odmowy podpisania umowy, zbadał i ocenił  okoliczności sprawy,                     
w sytuacji, w której zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. Wskazane przyczyny nie wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
w sposób bezpośredni i realny skutkują brakiem możliwości wykonania umowy na pierwotnych warunkach 
określonych w ofercie wykonawcy.  
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