
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” – w zakresie Części I i III 
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” – unieważnia się Część I zamówienia, polegającą na świadczeniu usługi 
zimowego utrzymania dróg powiatu jeleniogórskiego na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 
zimowym 2019/2020, oraz Część III zamówienia, polegającą na świadczeniu usługi zimowego 
utrzymania dróg powiatu jeleniogórskiego na terenie gmin Mysłakowice i Kowary w sezonie 
zimowym 2019/2020. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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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 powiatu

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

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

jeleniogórskiego 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. Złożone zostały 3 oferty, z tym, że Oferta Nr 1 została złożona na
Części I i II zamówienia, Oferta Nr 2 została złożona na Części: I, II i III zamówienia, Oferta Nr 3
została złożona na Część II zamówienia.

Informacja dotycząca ofert złożonych na Część I zamówienia:

Oferta Nr 1
REHMED Sylwia Kośmider-Kurowska
ul. Brzozowe Wzgórze 8c, 58-562 Przesieka
Zaoferowana cena brutto: 290.000,00 zł
Zaoferowany czas reakcji – do 90 minut

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice
Zaoferowana cena brutto: 270.000,00 zł
Zaoferowany czas reakcji – do 90 minut

Informacja dotycząca ofert złożonych na Część II zamówienia:

Oferta Nr 1
REHMED Sylwia Kośmider-Kurowska
ul. Brzozowe Wzgórze 8c, 58-562 Przesieka
Zaoferowana cena brutto: 270.000,00 zł
Zaoferowany czas reakcji – do 30 minut

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 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
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Zaoferowany czas reakcji – do 30 minut

Informacja dotycząca oferty złożonej na Część III zamówienia:

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice
Zaoferowana cena brutto: 250.000,00 zł
Zaoferowany czas reakcji – do 30 minut

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1) w zakresie Części I zamówienia, polegającej na świadczeniu usługi zimowego utrzymania dróg

powiatu jeleniogórskiego na terenie gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019/2020, cena
oferty z najniższą ceną (270.000,00 zł) i najkrótszym czasem reakcji
(90 minut), przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, tj. 197.350,00 zł (brutto);

2) w zakresie Części III zamówienia, polegającej na świadczeniu usługi zimowego utrzymania
dróg powiatu jeleniogórskiego na terenie gmin Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym
2019/2020, cena jedynej złożonej oferty (250.000,00 zł), przewyższa kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 184.000,00 zł (brutto).

W związku z powyższym – na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) –
koniecznym jest unieważnienie Części I i Części III przedmiotowego zamówienia.

W zakresie Części II zamówienia, polegającej na świadczeniu usługi zimowego utrzymania
dróg powiatu jeleniogórskiego na terenie gminy Jeżów Sudecki w sezonie zimowym 2019/2020 –
procedura badania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną w rankingu ofert (tj. Ofertę Nr 3), nie została jeszcze zakończona, co oznacza,
że ta część nie kwalifikuje się do rozstrzygnięcia.

Unieważnienie Części I i III zamówienia umożliwi wszczęcie kolejnego postępowania
w celu udzielenia zamówienia na usługę stanowiącą przedmiot Części I oraz przeprowadzenie
przez Gminę Mysłakowice – w ramach porozumienia – procedury przetargowej na świadczenie
usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych łącznie z drogami gminnymi.

Wstrzymywanie rozstrzygnięcia Części I i III zamówienia do czasu zakończenia procedury
w ramach Części II zamówienia – wyłącznie w celu rozstrzygnięcia wszystkich części w jednym
czasie – uniemożliwiałoby wszczęcie nowych postępowań w celu udzielenia zamówienia na
realizację tych części zamówienia, które w obecnie prowadzonej procedurze podlegają
unieważnieniu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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