
 

 

Otwock – Świerk, 10 kwietnia 2019 r. 
 
                                    
 
 
Dotyczy: 

Przetarg 1/Modernizacja podstacji transformatorowych/2019 

 
       ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, (dalej: „Zamawiający”), na podstawie 

art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986, z późn. zm.) dalej: pzp zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 

wykonania zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji podstacji transformatorowych.  

 

1. Informacja o ofercie najkorzystniejszej 

Zamawiający jako Wykonawcę zamówienia wybrał firmę ELEKTROBUDOWA S.A.,                

ul. Przemysłowa 156,62 – 510 Konin, która złożyła ofertę realizacji zamówienia na kwotę       

1 323 480,00 zł (słownie:  jeden milion trzysta dwadzieścia trzy  tysiące czterysta osiemdziesiąt 

złotych) 

2. Opis i  punktacja oferty: 
 

Nazwa firmy Cena oferty 

(zł)  brutto  

 

Skrócenie  

terminu  

realizacji 

 

Wydłużenie  

terminu  

gwarancji  

 
 

ELEKTROBUDOWA S.A 
ul. Porcelanowa 12  

40-246 Katowice   

1 323 480, 00 zł  

(słownie; jeden milion 

trzysta dwadzieścia trzy  

tysiące czterysta 

osiemdziesiąt złotych) 

 

 

Bez skrócenia  

 

 

Bez wydłużenia  

 
 

 
Nazwa 
firmy 

Ilość  
punktów 

Ilość  punktów w 
ramach kryterium 

Ilość  punktów w ramach 
kryterium  

Łączna Ilość 
punktów 



 

 

w ramach 
kryterium 

Cena 

Skrócenie 
terminu realizacji  

Wydłużenie terminu 
gwarancji 

 

ELEKTROBUDOWA S.A 
ul. Porcelanowa 12 

40-246 Katowice 

 
 

60  
 

 
 
0 

 
 
0   
 

 
 

60  

 
 
3. Uzasadnienie wyboru oferty 

Uzasadnienie prawne:  

art. 91 ust. 1 oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych             

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

Uzasadnienie faktyczne: 

W prowadzonym postępowaniu przetargowym oferta firmy ELEKTROBUDOWA S.A.,                

ul. Przemysłowa 156,62 – 510 Konin, spełniła wszystkie wymagania opisane w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwięcej punktów łącznie 60 pkt.  

4. Informacja o ofertach odrzuconych 

Z postępowania została odrzucona oferta BLACK WATER ENERGIA SP. Z O.O;             

ul. Nieborowska 46/27; 80-034 Gdańsk 

Podstawa prawna:  

Zamawiający informuje, iż odrzucił ofertę Wykonawcy, tj.: BLACK WATER ENERGIA sp. z 

o.o., ul. Nieborowska 46/27, 80-034 Gdańsk na podstawie: 

1) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia,  

2) art. 90 ust. 3 gdyż Wykonawcy, nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający uwzględnił także linie orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej. KIO podnosiła 

w wyrokach, iż Wykonawca powinien złożyć wyczerpujące wyjaśnienia i udowodnić realność 

zaoferowanej ceny – wyrok z dnia 13. 12. 2008 r. KIO/UZP 1443/08 oraz udowodnić, że 

jego cena jest wiarygodna, tzn., że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie 



 

 

wynagrodzenia przy zachowaniu należytej staranności, Wykonawca nie będzie ponosił strat – 

wyrok z dnia 28. 01. 2010 r., KIO/UZP 1746/09. 

Podstawa faktyczna:  

Wykonawca  firma BLACK WATER ENERGIA złożyła ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę w wysokości 631 143, 75 zł 

(słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt pięć 

groszy) brutto.   

W ramach analizy oferty BLACK WATER ENERGIA, Zamawiający stwierdził, iż cena 

całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania,  

2) średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Wykonawca pomimo dwukrotnego wezwania w pismach z dnia 18.03.2019 r. oraz         

08.04.2019 r. nie przedstawił Zamawiającemu: 

a) kosztorysu szczegółowego wskazującego podstawę wyliczenia cen wszystkich pozycji 

zawartych w kosztorysie ofertowym, przyjęte nakłady czasu pracy, stawki robocizny oraz 

zaangażowanie sprzętu (tzw. RMS), 

b) kompletnych dowodów:  

 stanowiących wiarygodne wyjaśnienie poziomu zaoferowanej ceny tj. 

oświadczenia/zapewnienia bądź oferty dostawców materiałów i urządzeń potwierdzających 

możliwość zakupu materiałów i urządzeń po cenach wskazanych w kosztorysie ofertowym, 

 usuwających wątpliwości w zakresie możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny po stronie 

części składowych złożonej oferty, 

 usuwających wątpliwości co do deklarowania w ofercie możliwości wykonania i dostawy 

części składowych przedmiotu zamówienia po rażąco niskiej cenie bez uwzględnienia 

wymagań określonych przez Zamawiającego.  

Brak przekazania przez Wykonawcę wyjaśnień zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez 

Zamawiającego uniemożliwia obalenie domniemania istnienia rażąco niskiej ceny w ofercie 



 

 

Wykonawcy mając na uwadze identyfikacje następujących wątpliwości szczegółowych (których 

istnienie Zamawiający wskazywał w wezwaniach): 

a) wystąpienia rażąco niskiej ceny po stronie części składowych złożonej oferty Wykonawcy, 

b) wykonanie przedmiotu zamówienia bez uwzględnienia wymagań określonych przez 

Zamawiającego, 

c) brak wyceny w ofercie całego zakresu przedmiotowego wskazanego w opisie przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do siwz), 

d) brak uwzględnienia przez Wykonawcę zysku w ramach złożonej oferty, 

e) brak wyceny przez Wykonawcę kosztów pracy.  

Ad. a  

Wobec braku kosztorysu szczegółowego wskazującego podstawę wyliczenia cen wszystkich 

pozycji zawartych w kosztorysie Zamawiający  na potwierdzenie  może  wskazać  tylko rażące 

przykłady istnienia następujących okoliczności zidentyfikowanych w ofercie i wyjaśnieniach 

Wykonawcy: 

1) dostawa i programowanie koncentratora danych ujętego w zadaniu dotyczącym modernizacji 

podstacji ST-2/ST-3 (jest to bardzo istotny element zewnętrznej sieci monitoringu 

infrastruktury średniego napięcia, będącej w zarządzaniu przez Narodowe Centrum Badań 

Jądrowych). Cena przyjęta w kosztorysie inwestorskim  Zamawiającego na to zadanie opiewała 

na 50 000 PLN netto. Oferta jaką Zamawiający otrzymał od przedstawiciela producenta 

urządzenia, opiewa na kwotę 57 000 PLN netto. Wykonawca natomiast na to zadanie w 

kosztorysie założył kwotę 15 000 PLN netto, 

2) podwyższenie przez Wykonawcę w wyjaśnieniach (pismo z dnia 08.04.2019 r.) ceny o 

167280,00  zł netto pozycji jednostkowej (stacja transformatorowa i transformator żywiczny) 

w stosunku do oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu,  

Zamawiający przyjmuje, iż w przypadku przekazania przez Wykonawcę kosztorysu  w/w katalog 

przykładów mógłby zostać poszerzony.  

Ad. b 

Na potwierdzenie należy wskazać następujący przykład. Zaproponowane przez Wykonawcę w 

ofercie transformatory (4szt.) oraz ich cena nie może zostać poddana analizie ponieważ nie 

spełniają wymagań Zamawiający w punktach I. 1. i I. 2 załącznika nr 1 do SiWZ oraz w 



 

 

dokumencie o nazwie Wykaz materiałów i urządzeń wraz z wymaganiami technicznymi stanowiących 

integralną część dokumentacji SiWZ (wykaz zawiera parametry jakie mają spełniać proponowane 

w ofercie materiały i urządzenia). Pomimo, iż w zakresie przedmiotowych transformatorów 

Zamawiający określił, że uzwojenia transformatorów (zarówno górnego jak i dolnego napięcia) 

mają być wykonane z miedzi, Wykonawca deklaruje dostawę transformatorów z uzwojeniami 

wykonanymi z aluminium.  

Ad. c  

Wobec braku kosztorysu szczegółowego wskazującego podstawę wyliczenia cen wszystkich 

pozycji zawartych w kosztorysie, Zamawiający na potwierdzenie wskazuje następujący przykład. 

Wykonawca w złożonej ofercie nie uwzględnił wykonania robót dotyczących  demontażu 

istniejącej oraz wykonania nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w podstacji 

OPT-5 oraz wyposażenia podstacji transformatorowych ST-2/ST-3 i OPT-5 w szafkę podręczną 

z osprzętem BHP i elektroizolacyjnym.   

Zamawiający w trakcie trwania procedury przetargowej rozszerzył opis przedmiotu zamówienia w 

zakresie modernizacji podstacji transformatorowej OPT-5 i ST-2/ST-3 (oraz opublikował zmianę 

28 lutego 2019 r. zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych). 

Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z siwz (oraz załącznikiem nr 7 – istotne postanowienia 

umowy) dane zawarte w przedmiarze robót stanową dla wykonawcy element pomocniczy przy 

sporządzaniu oferty, kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowego. Jednocześnie 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

projektem budowlanym.  

Należy zauważyć, iż w/w  zakres przedmiotu zamówienia został wyceniony w ofercie drugiego 

Wykonawcy złożonej w ramach postępowania na poziomie 36 743, 76 zł netto.   

W konsekwencji brak wyceny  w/w  zakres przedmiotu zamówienia dowodzi braku możliwości 

wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia po zaoferowanej cenie.  

Zamawiający przyjmuje, iż w przypadku przekazania przez Wykonawcę kosztorysu  Zamawiający 

mógłby wskazać kolejne przykłady.  

 

 



 

 

Ad. d  

Wykonawca w piśmie z dnia 8 kwietnia 2019 r. oświadcza, iż zaoferowana przez niego cena za 

realizację zamówienia jest ceną zaniżoną ale możliwą do realizacji po wykluczeniu możliwości 

osiągnięcia zysku przez Wykonawcę. Zamawiający zwraca uwagę, iż ugruntowana linia 

orzecznicza KIO wskazuje, iż rażąco niska cena to taka, która nie pozwala na osiągnięcie zysku 

przez Wykonawcę.  Zamawiający zwraca uwagę np. na wyciąg z wyroku KIO z dnia 7 września 

2016 r. sygn. KIO 880/16): rażąco niska cena to cena nieadekwatna, skalkulowana poniżej kosztów 

wytworzenia towaru lub realizacji usługi. Innymi słowy, to cena którą możemy określić jako dumpingową. Cena 

rażąco niska to taka, która nie pokrywa kosztów i nie uwzględnia zysku wykonawcy  

Wykonawca w piśmie z dnia 8 kwietnia 2019 r. oświadczył, iż przewidział zysk na poziomie 10 %  

(wartość wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie za realizację zamówienia publicznego - 631 143, 

75 zł; 10 % x 631 143, 75 = 63 114, 375 zł (zysk).  

Skoro Wykonawca zweryfikował i podwyższył w wyjaśnieniach (pismo z dnia 08.04.2019 r.) 

wartość pozycji jednostkowej o 167 280,00 zł netto (stacja transformatorowa i transformator 

żywiczny) w stosunku do poziomu ceny tej pozycji przyjętego w ofercie Wykonawcy złożonej w 

postępowaniu, tym samym w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, Wykonawca nie 

osiągnie żadnego zysku z realizacji przedmiotowego zamówienia, a przeciwnie jest pewne, iż 

poniesie straty.  

Powyższą kwotę wyliczonej straty zwiększą także koszty wykonania robót których Wykonawca 

nie uwzględnił w ofercie, a wskazanych w niniejszym piśmie powyżej (ad. a pkt. 1 oraz ad. c pkt. 

1).   

Ad. e  

Wykonawca w piśmie z dnia 8 kwietnia 2019 r. oświadcza, iż w cenę zostały wkalkulowane koszty 

pracy, których wartość jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. (bez 

poparcia powyższego oświadczenia jakimkolwiek wyliczeniami, w szczególności przekazaniem 

szczegółowego kosztorysu ofertowego odnoszącego się do przyjętych nakładów czasu pracy, 

stawki robocizny - tzw. RMS).   

Zamawiający zwraca uwagę na wyciąg z stanowisko UZP w sprawie: Niewątpliwie istotną częścią 

składową a zarazem przykładowym elementem oferty mającym wpływ na wysokość ceny lub kosztu, które mogą 

wydawać się rażąco niskie, mogą w szczególności być koszty pracy.  Wykonawca udzielając wyjaśnień dotyczących 



 

 

kosztów pracy nie może wykazywać, że do ustalenia ceny oferty przyjął koszty pracy z  uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłącznie z ustawą z dnia 10 października 2002  r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Wyjaśnienia dotyczące kosztów pracy powinny objąć  swoim zakresem  również kwestie 

wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług.  

Zamawiający zwraca uwagę, iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia doprecyzował  

wymogi odnośnie personelu, który Wykonawca powinien zapewnić do realizacji zamówienia (co 

w konsekwencji powinno powodować wycenę w ofercie kosztów zaangażowania personelu na 

podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług (osoby 

zaangażowane do prac budowlanych, elektrycznych, osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi, osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych,  3 osoby posiadające  kwalifikacje 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub 

wyższym na stanowisku dozoru, 3 osoby posiadająca kwalifikacje uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku eksploatacji.  

Wykonawca nie przekazał w ramach wyjaśnień szczegółowego kosztorysu ofertowego 

odnoszącego się do przyjętych nakładów czasu pracy, stawki robocizny - tzw. RMS, uniemożliwił 

Zamawiającemu obalenie domniemania istnienia wpływu kosztów pracy na rażąco niską cenę 

oferty.    

5. Informacja o Wykonawcach wykluczonych 

Z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.  

 
 
 
 
 
 
 


