
UCHWAŁA NR 57/157/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów 
Sudecki, Mysłakowice i Kowary – w sezonie zimowym: 2019-2020” – w zakresie Części II 

zamówienia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary – w sezonie 
zimowym: 2019-2020” – w zakresie Części II zamówienia, polegającej na świadczeniu usługi 
zimowego utrzymania dróg powiatu jeleniogórskiego na terenie gminy Jeżów Sudecki w sezonie 
zimowym 2019/2020 – zatwierdza się wybór Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej „TOUR” Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Obrońców Pokoju 1B, 58-500 Jelenia Góra. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Id: 6C7757A6-1C6F-4F84-93C4-940E1D97D3E6. Uchwalony Strona 1 z 1



UZASADNIENIE

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro na realizację zadania pn.: „Zimowe
utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice
i Kowary – w sezonie zimowym: 2019-2020”, Zamawiający wyodrębnił trzy części:
1) Część I zamówienia, polegającą na świadczeniu usługi zimowego utrzymania dróg

powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019/2020,
2) Część II zamówienia, polegającą na świadczeniu usługi zimowego utrzymania dróg

powiatowych na terenie gminy Jeżów Sudecki w sezonie zimowym 2019/2020,
3) Część III zamówienia, polegającą na świadczeniu usługi zimowego utrzymania dróg

powiatowych na terenie gmin Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym 2019/2020.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczące
przedmiotowego postępowania. Na Część II zamówienia, złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1
REHMED Sylwia Kośmider-Kurowska
ul. Brzozowe Wzgórze 8c, 58-562 Przesieka
Zaoferowana cena brutto: 270.000,00 zł
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 52,80 pkt
Zaoferowany czas reakcji – do 30 minut
Ilość punktów przyznana za kryterium CZAS REAKCJI – 40 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 92,80 pkt

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice
Zaoferowana cena brutto: 290.000,00 zł
Zaoferowany czas reakcji – do 90 minut
Oferta nie podlega punktacji

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR” Sp. z o. o.
ul. Obrońców Pokoju 1B, 58-500 Jelenia Góra
Zaoferowana cena brutto: 237.600,00 zł
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 60 pkt
Zaoferowany czas reakcji – do 30 minut
Ilość punktów przyznana za kryterium CZAS REAKCJI – 40 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 100 pkt

Zespół osób wykonujących czynności w postępowaniu – na podstawie § 3 Uchwały
Nr 46/124/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zimowe
utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary
– w sezonie zimowym: 2019-2020” – w zakresie Części II zamówienia, polegającej na świadczeniu
usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Jeżów Sudecki w sezonie
zimowym 2019/2020, proponuje zatwierdzić wybór Oferty Nr 3, złożonej przez Przedsiębiorstwo
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Komunikacji Samochodowej „TOUR” Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze, która spełnia
wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i otrzymała największą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert (100 pkt).

Jednocześnie Oferta Nr 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA”
Rzońca Ryszard z siedzibą w Mysłakowicach, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zwanej dalej ustawą, ze względu na to, że Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85
ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Ze względu na upływający z dniem 25.09.2019 r. 30-dniowy okres związania ofertą, w dniu
19.09.2019 r. Zamawiający – w trybie art. 85 ust. 2 ustawy – zwrócił się do wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty na Część II zamówienia, z wnioskiem o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 20 dni, tj. do dnia 15.10.2019 r. Zgodnie
z art. 85 ust. 3 ustawy, przedłużenie terminu związania ofertą było dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. W piśmie z dnia 19.09.2019 r. Wykonawcy zostali pouczeni
o konieczności uznania przez Zamawiającego braku odpowiedzi na przedmiotowy wniosek jako
braku zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, jak również o możliwości
odrzucenia oferty w przypadku niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Wykonawcy, którzy złożyli Oferty Nr 1 i 3, w wymaganym terminie, tj. do dnia 25.09.2019 r.,
przekazali Zamawiającemu pisemną zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz okresu
ważności wadium do dnia 15.10.2019 r. W związku z nieprzedłożeniem w wymaganym terminie
przez Wykonawcę, który złożył Ofertę Nr 2, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą oraz jednocześnie o przedłużeniu okresu ważności wadium, bądź
o wniesieniu nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, Zamawiający uznał brak
deklaracji w powyższym zakresie jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania
ofertą. Powyższe skutkuje odrzuceniem oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a
ustawy.

Dodatkowa informacja dotycząca Część I i III zamówienia:
W dniu 18 września 2019 r., decyzją Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego (Uchwała

Nr 54/150/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice
i Kowary – w sezonie zimowym: 2019-2020”), Części I i III zamówienia zostały unieważnione na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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