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Warszawa, dnia 23 lipca 2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
wraz z informacją o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. dostawa Konstrukcji Stalowej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H.
Arctowskiego wraz z montażem o wartości przekraczającej progi unijne, numer postępowania:
RBG-ARCTOWSKI PNU 05 21, dalej jako: „Postępowanie”
1. Działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 j.t.), dalej jako: „PZP”, Instytut Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, dalej jako: „Zamawiający”, informuje
o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej zawartej w ofercie Dekpol Budownictwo sp. z
o.o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, dalej również jako: „Wykonawca”, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, polegających na:
1) poprawieniu pozycji 2 na stronie 3 Formularza ofertowego Wykonawcy w następujący
sposób:
było:
Łączne wynagrodzenie za: 90 dni pracy Zespołu 2a (4 osoby) i 90 dni pracy Zespołu 2b
(4 osoby), czyli łączenie wynagrodzenie za 720 roboczo dni: wynagrodzenie (brutto): 1
071 410,40 zł, (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć i
40/100zł)
jest:
Łączne wynagrodzenie za: 90 dni pracy Zespołu 2a (4 osoby) i 90 dni pracy Zespołu 2b
(4 osoby), czyli łączenie wynagrodzenie za 720 roboczo dni: wynagrodzenie (brutto): 1
071 360,00 zł, (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta
sześćdziesiąt i 00/100zł)
2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że w wyniku
przeprowadzonego Postępowania i dokonanej oceny ofert, za najkorzystniejszą została uznana
oferta złożona przez Wykonawcę:
Dekpol Budownictwo sp. z o.o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
za cenę:
cena brutto: 3 933 804,82 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset
cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze) w tym:
wynagrodzenie (brutto) za Etap 1: 2 862 444,82 zł
wynagrodzenie (brutto) za jeden roboczodzień jednego Członka Zespołu 2a lub 2b: 1 488,00 zł
wynagrodzenie (brutto) za Etap 2: 1 071 360,00 zł
Oferta żadnego z Wykonawców nie podlegała odrzuceniu.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

RBG ARCTOWSKI PNU 05 21

ul. A. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa |tel.: +48 22 592 21 45 | fax: +48 22 592 21 90 | mail: secretariate@ibb.waw.pl | www: www.ibb.waw.pl

Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków
zamówienia dla Postępowania, dalej: „SWZ”. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Oferta
Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SWZ. Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą złożoną w toku
Postępowania.
Uzasadnienie prawne:
Stosownie do treści art. 239 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W świetle oceny
tych kryteriów Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą.
Szczegółowe wyliczenia Zamawiający opisał w tabeli poniżej.
Dokonując oceny na podstawie art. 239 ust. 1 PZP, w oparciu o określone w SWZ kryteria
oceny ofert, Zamawiający przyznał Wykonawcom następującą liczbę punktów:
1) Dekpol Budownictwo sp. z o.o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn – 84 punkty.
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Lp.

Nazwa i siedziba
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

1.

Dekpol
Budownictwo
sp. z o.o.
z siedzibą w
Pinczynie

ul. Gajowa
31, 83-251
Pinczyn

Zaoferowa
na cena
brutto

3 933
855,22 zł

Liczba
punktów
przyznanych
Wykonawcy
w kryterium
„Cena oferty
– Etap 1
(brutto)”

80

Wynagrodzenie
za jeden
roboczodzień
jednego Członka
Zespołu 2a i 2b
(brutto)

1 488,00 zł

Liczba punktów
przyznanych Wykonawcy
w kryterium
„Wynagrodzenie za jeden
roboczodzień jednego
Członka Zespołu 2a i 2b
(brutto)”

0

Doświadczenie osób
wyznaczonych do
realizacji zamówienia
– Kierownik budowy

Liczba punktów
przyznanych Wykonawcy
w kryterium
„Doświadczenie osób
wyznaczonych do
realizacji zamówienia –
Kierownik budowy

Łączna liczba
przyznanych
punktów

5 robót
budowlanych, o
których mowa w
punkcie XV.4 SWZ

4

84
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