
 

Znak spr. ZZP.271.20.2017 Opoczno 08.08.2017r. 

 

 

 

 

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 01.08.2017r. 

o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

p.n. „Usługi w zakresie remontu dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w 

2017 roku”. 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz wskazuje 

punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert, a także łączna punktację.  

 Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego złożone zostały 

3 oferty (informacja z otwarcia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.opoczno.pl). 

 Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający informuje, że najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 W wyniku powyższych czynności  dokonano wyboru oferty nr 2 Wykonawcy FIRMA 

USŁUGOWO- HANDLOWA WOJCIECH IWAŃSKI, UL. PIASTOWSKA 20 LOK. 16, 

26-600 RADOM. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w  postępowaniu określone 

w SIWZ, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta uzyskała największą ilość 

punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert tj. (1) cena 60 pkt,  (2) czas reakcji 

na zgłoszenie  40 pkt, łącznie 100 pkt. Ceny jednostkowe brutto oferty najkorzystniejszej to: 

a) cena za usunięcie 1m2 darniny- 0,10 zł 

b) cena za kopanie 1mb rowu przydrożnego głębokości do 0,5m- 0,28 zł 

c) cena za profilowanie i zagęszczenie 1m2 podłoża- 0,17 zł 

d) cena za wykonanie 1m2 koryta drogi do głębokości 30 cm wraz z zagęszczeniem- 0,34 zł 

e) cena za rozebranie (zerwanie) 1m2  nawierzchni tłuczniowej gr.15 cm- 0,25 zł 

f) cena za ułożenie 1m2 nawierzchni żwirowej, szlakowej gr.15 cm wraz z zagęszczeniem- 0,34 

zł 

g) cena za ułożenie 1m2 nawierzchni tłuczniowej gr.15 cm wraz z zagęszczeniem- 0,39 zł 

h) cena za ułożenie 1m2 nawierzchni z destruktu gr.15 cm wraz z zagęszczeniem- 0,39 zł 

Czas reakcji na zgłoszenie w ofercie najkorzystniejszej to 3 dni. 

 

 

 

 

 



Pozostałe oferty podlegające ocenie: 

Nr Nazwa i adres Wykonawcy 

Kryterium: 

cena  

jednostkowa 

brutto 

Kryterium: 

Czas reakcji 

na zgłoszenie 

Punktacja 

łącznie 

Ranking 

ofert 

1 

„DROMED” ROSPĘDEK, 

WIĘCKOWSKI SP. JAWNA 

UL. LEŚNA 11 

26-300 OPOCZNO 

 

13,95 pkt 

a) 1,23 zł 

b) 1,23 zł 

c) 1,23 zł 

d) 1,23 zł 

e) 1,23 zł 

f) 1,23 zł 

g) 1,23 zł 

h) 1,23 zł 

40 pkt 

(3 dni) 
53,95 pkt II miejsce 

         3 
PPHU EWA KAŚKIEWICZ 

KRAŚNICA 52 

26-300 OPOCZNO 

 

a) 0,12 zł 

b) 0,55 zł 

c) 0,25 zł 

d) 0,50 zł 

e) 0,50 zł 

f) 0,50 zł 

g) 0,50 zł 

h) 0,50 zł 

oferta 

odrzucona 

oferta 

odrzucona 

oferta 

odrzucona 

 

 Zamawiający zawiadamia również, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucił ofertę nr 3 Wykonawcy PPHU EWA 

KAŚKIEWICZ, KRAŚNICA 52, 26-300 OPOCZNO, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wykonawca wezwany w trybie art. 

90 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość zaoferowanych cen jednostkowych, w celu ustalenia czy oferta zawiera 

rażąco niską cenę, złożył wyjaśnienia. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia były niewystarczające i 

ogólnikowe.  

 Na równi z przypadkiem niezłożenia w ogóle wyjaśnień, doktryna i orzecznictwo traktuje 

wyjaśnienia niewystarczające i ogólnikowe. Zgodnie z wyrokiem KIO 730/10 z dnia 20 maja 2010 r. 

zakres informacji podanych w wyjaśnieniach, w gruncie rzeczy lakoniczny, ogólnikowy i pozbawiony 

konkretnych danych nie może przekonać Zamawiającego, że podana cena nie jest rażąco niska. Ponadto 

zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego sygn. akt C Ca 2214/06 z dnia 5 stycznia 2007 r., dla 

zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek 

wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że zaproponowana oferta 

nie zawiera rażąco niskiej ceny.  

 

Umowa na realizację w/w zadania zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszej informacji. 

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu wniesienie odwołania do 

Prezesa Izby w niniejszym postępowaniu. 

 
Do wiadomości: 

- Wykonawcy 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a    

ZATWIERDZIŁ: 

Z upoważnienia Burmistrza 

Zbigniew Sobczyk 

Zastępca Burmistrza 


