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-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
-Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Przetarg nieograniczony:

„Budowa rurociągu kablowego oraz zaciągnięcie kabli światłowodowych 

na terenie miasta Swarzędza”

Zamawiający postanawia:
1) Na podstawie  art.  89 ust.  1  pkt  6)  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę 

przetargową  Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  BESTEL  Sp.  z  o.o.,  ul.  Gajowa  4,  85-087 
Bydgoszcz.
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, gdyż zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie 
można poprawić na podstawie art. 88 ustawy PZP, lub błędy w obliczeniu ceny.
Wykonawca zastosował błędną sumę kwoty podatku i  ceny netto (wykonawca podał następującą cenę 
ofertową: „netto 185514,34 zł”, stawka podatku VAT: „22%” - z wyliczenia wartość: 40813,15 zł, „brutto 
226327,50 zł”. Błędu tego – zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych - nie można poprawić na 
podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. „Poprawianie omyłek rachunkowych w obliczaniu 
ceny  w  inny  sposób  niż  określony  w  tym  przepisie  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  w 
szczególności poprawienie omyłek związanych z obliczeniem podatku od towarów i usług lub sumowaniem 
kwoty podatku i ceny netto”. W związku z powyższym błędna stawka podatku VAT, naliczona z różnicą 
nawet jednego grosza, jak i błędne sumowanie kwoty podatku i ceny netto - uniemożliwiają poprawienie 
takiego błędu rachunkowego (możliwość poprawiania tego typu błędów w ofertach przetargowych zostanie 
prawdopodobnie  wprowadzona  w  najbliższej  nowelizacji  Prawa  zamówień  publicznych  -  ustawodawca 
usunie  ograniczenia  w  poprawianiu  omyłek  rachunkowych  ściśle  według  reguł  określonych  w 
obowiązującym przepisie art. 88 Prawa zamówień publicznych - jednakże należy zauważyć, że Wykonawca 
w omawianym przykładzie podał kwotę 226327,50 zł brutto, która wydaje się nie mieć odpowiednika w 
kwocie netto, od której oblicza się podatek VAT – 185514,34 zł netto z kwotą podatku VAT: 40813,15 daje 
kwotę: 226327,49 zł brutto, oraz kwota netto powiększona o grosz: 185514,35 zł netto z kwotą podatku 
VAT 40813,16 daje kwotę 226327,51 zł brutto – poprawienie tych błędów w tym przypadku może nadal 
być niewykonalne).

2) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę 
Wykonawcy:  Eltel  Networks  S.A.,  ul.  Wrzesińska  1B,  62-025  Kostrzyn  Wlkp.  jeżeli  jest  nieważna  na 
podstawie odrębnych przepisów – w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 104 
Kodeksu cywilnego.
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa szczegółowych zasad i trybu udzielania pełnomocnictw. 
Odwołuje się tym samym, w tym zakresie do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 14 ustawy PZP 
do  czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 
93, z późn. zm.), jeżeli  przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  Zgodnie z art.  104 Kodeksu cywilnego 
jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym  imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego 
zakresu jest nieważna. Wykonawca ELTEL Networks S.A. przedłożył ofertę z pełnomocnictwem udzielonym 
przez Wiceprezesa Adriana Dekerta, członka Zarządu ELTEL Networks S.A. Panu Dariuszowi Szymczakowi 
do złożenia oferty. Jednak Pan Wiceprezes Adrian Dekert zgodnie z przedłożonym dokumentem – aktualną 
kopią  odpisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  nie  jest  upoważniony  do  składania  oświadczeń  woli 
w imieniu Wykonawcy: Eltel Networks S.A.
Równocześnie Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości uzupełniania pełnomocnictwa. Brak 
jest bowiem przepisu, który uprawniałby zamawiającego do żądania takiego dokumentu po złożeniu oferty 
przez  Wykonawców.  Nie  może  mieć  tu  również  zastosowania  przepis  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych, gdyż w jego myśl zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie 
nie złożyli oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o 



których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo  ich  uzupełnienia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania. Zostało to dokładnie określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który 
określając  dokumenty  podlegające  uzupełnieniu,  odsyła  do  art.  25  ust.  1  tejże  ustawy.  Możliwość 
uzupełniania istnieje tylko w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
Wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu  (dokumenty  podmiotowe)  oraz  potwierdzające,  że 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego (dokumenty 
przedmiotowe).  Nie  istnieje  możliwość  uzupełnienia  pełnomocnictwa  jako  oświadczenia/dokumentu 
potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane roboty 
budowlane  określonych  wymagań.  Samo  pełnomocnictwo  nie  figuruje  także  w  wykazie  rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane – te zagadnienia uregulowane są w Kodeksie cywilnym.
Ponadto  wymóg  złożenia  pełnomocnictwa  wraz  z  ofertą  został  zawarty  zarówno  w  ogłoszeniu  jak  i 
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  determinuje  konieczność  przedłożenia  go  do  uznania 
ważności oferty i zaoferowanej ceny.
Uwzględnienie możliwości uzupełnienia pełnomocnictwa przez Wykonawcę budziłoby uzasadniony zarzut 
nierównego traktowania Wykonawców i dowolności oceny ofert przetargowych, oraz byłoby sprzeczne z 
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 

3) Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych (z późn. zm.), 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  zawiadamia,  iż  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania 
przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 3 Wykonawcy:

TELCENT M. Urys, P. Bąk Sp. J.
ul. Krakowska 62

25-701 Kielce

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto 

Suma 
punktów

2 TELETECHNIKA – Piotr Brych
ul. Palestyńska 8 lok.5
03-321 Warszawa

533900,21 45,02

3 TELCENT M. Urys, P. Bąk Sp. J.
ul. Krakowska 62
25-701 Kielce

240340,00 100,00

4 Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Technicznego 
„HAWE” Sp. z o.o.
ul. Działkowa 38
59-220 Legnica

291506,80 82,45

Oferta Wykonawcy nr 3 jest najkorzystniejszą i ważną – niepodlegającą odrzuceniu - ofertą przetargową 
złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Oferta przetargowa Wykonawcy uzyskała maksymalną i najwyższą ilość 
punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w treści SIWZ: najniższa cena – 100,00 
punktów. 
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