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Knurów, 06.07.2021 r. 
MCE/26/50/2021/DW 
 

Wykonawcy 
Uczestnicy postępowania 
 

dotyczy: „Szkoła bez barier – przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego” – 
remont boiska – unieważnienie postępowania. 

 
 

Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Miejskie Centrum Edukacji 
w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, 
tj. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, 
informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) 
Pzp. 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: 
 

W terminie składania ofert, tj. do 25.06.2021 r. do godz. 9:00 została złożona jedna 
oferta. Z uwagi na to, że zaoferowana cena całkowita brutto była niższa o 38,84% od 
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania, Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących 
ceny złożonej oferty. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wpłynęły żadne 
wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny. W związku z tym, oferta Wykonawcy została 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) w związku z art. 224 ust. 6 Pzp jako oferta  
z rażąco niską ceną.  W związku z tym, iż odrzucona oferta była jedyną, jaka został złożona  
w przedmiotowym postępowaniu, postępowanie zostało unieważnione na podstawie  
art. 255 pkt 2) Pzp, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 
 
Informacja o Wykonawcy, którego oferta została odrzucona: 
 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające 
jako pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w niniejszym postępowaniu odrzucono na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) w związku z art. 224 ust. 6 Pzp ofertę Wykonawcy 
TORAKOL Sp. z o.o., ul. Słoneczna 24A, 88-200 Radziejów, gdyż zawiera rażąco niską 
cenę. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia: 
 

W dniu 24.06.2021 r. o godz. 16:18 na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) 
Zamawiającego na Platformie ePUAP wpłynął dedykowany Formularz do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty, zawierający załącznik w formacie pliku skompresowanego pod nazwą: 
„szyfrowanie-0a4e298c-b20d-24-06-2021-16_13_07.zpi”. Podczas otwarcia ofert przy użyciu 
systemu teleinformatycznego złożony plik został prawidłowo odszyfrowany. Podczas 
odszyfrowywania pliku o nazwie „szyfrowanie-0a4e298c-b20d-24-06-2021-16_13_07.zpi” 
pobrano następujące, nieskompresowane pliki: 

1. 02GG11_0374_21_0035pe 
2. boisko_formularz-ofertowy_ZSP2_zal_1-sig 
3. boisko_oswiadczenie-wykonawcy_wspolnego_z-art.-125-ust.-1-Pzp_ZSP2_zal_-2-sig 
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4. KRS TORAKOL 31.05.2021-sig 
5. Pełnomocnictwo Aleksandra Wojtal-sig 

  
Powyższe pliki stanowią odpowiednio następujące dokumenty: 

1. Ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium, 
2. Formularz ofertowy, 
3. Oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, 
4. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, 
5. Pełnomocnictwo. 

Weryfikacja podpisów wyżej wymienionych dokumentów potwierdziła ich prawidłowość. 
 

Pismem nr MCE/26/50/2021/DW z 28.06.2021 r. Zamawiający zwrócił się do 
Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie ceny złożonej oferty, gdyż wydawała się ona rażąco 
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego, co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w dokumentach zamówienia, ponieważ zaoferowana cena całkowita brutto oferty,  
tj. 1 287 054,04 zł była niższa o 38,84% od wartości zamówienia powiększonej o należny 
podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem podstępowania. Wykonawca był 
zobowiązany udzielić wyjaśnień, w tym złożyć dowody dotyczące ceny całkowitej oferty  
w terminie do 2.07.2021 r. do godz. 11.00.  Ponadto Wykonawca został pouczony, iż brak 
wyjaśnień i dowodów, o których mowa powyżej, ww. terminie, w tym udzielenie wyjaśnień 
wraz z dowodami, które nie uzasadniają podanej ceny, skutkować będzie odrzuceniem 
oferty. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił żadnych wyjaśnień, ani nie złożył 
dowodów dotyczących ceny całkowitej oferty. 
 

Mając powyższe na względzie odrzucenie oferty Wykonawcy TORAKOL Sp. z o.o.,  
ul. Słoneczna 24A, 88-200 Radziejów na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) w związku  
z art. 224 ust. 6 Pzp stało się konieczne i uzasadnione. 

 
 

Dyrektor MCE 
(-) Anna Misiura 


