
UCHWAŁA NR 69/196/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji 

drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” – w zakresie Części 
I 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 z późn. zm.), 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.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Jeleniej Górze” – unieważnia się Części I zamówienia, polegającą na opracowaniu 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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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.:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”, Zamawiający wyodrębnił dwie części:
1) Część I zamówienia, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na

zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 –
4+141”,

2) Część II zamówienia, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 –
5+655”.

W dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczące
przedmiotowego postępowania. Złożone zostały dwie oferty – obie na każdą z dwóch części
zamówienia.

Informacja dotycząca ofert złożonych na Część I zamówienia:

Oferta Nr 1
Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50
58-410 Marciszów
Zaoferowana cena brutto: 356.700,00 zł
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – osoba wyznaczona do realizacji
zamówienia wykonała 9 usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej
budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 500 m

Oferta Nr 2
Firma Projektowa MAROS Małgorzata Rosińska
ul. Transportowa 21a/8
58-500 Jelenia Góra
Zaoferowana cena brutto: 76.260,00 zł
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – osoba wyznaczona do realizacji
zamówienia wykonała 9 usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej
budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 500 m

Informacja dotycząca ofert złożonych na Część II zamówienia:

Oferta Nr 1
Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50
58-410 Marciszów
Zaoferowana cena brutto: 108.240,00 zł
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – osoba wyznaczona do realizacji
zamówienia wykonała 9 usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej
budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 500 m
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Oferta Nr 2
Firma Projektowa MAROS Małgorzata Rosińska
ul. Transportowa 21a/8
58-500 Jelenia Góra
Zaoferowana cena brutto: 27.060,00 zł
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – osoba wyznaczona do realizacji
zamówienia wykonała 9 usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej
budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 500 m

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w zakresie Części
I zamówienia, polegającej opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie:
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141” – oferta
z najniższą ceną oraz potwierdzająca posiadanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia
doświadczenia w realizacji maksymalnej liczby usług, przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 50.000,00 zł (brutto), a Zamawiający nie
może zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny w/w oferty.

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 2019 r. poz. 1843) – koniecznym jest
unieważnienie Części I przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego, podjętą na posiedzeniu w dniu
21 listopada 2019 r., w zakresie Części II zamówienia, polegającej na opracowaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2751D
w Chrośnicy w km 4+380 – 5+655”, kwota przeznaczona na realizację tego zadania (tj. 20.000 zł)
została zwiększona do wysokości ceny oferty z najniższą ceną (27.060,00 zł), co umożliwia
podejmowanie dalszych czynności w postępowaniu w zakresie Części II zamówienia. W związku
z tym, że procedura badania ofert złożonych na Część II zamówienia, a także spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu, nie została jeszcze zakończona, część ta nie
kwalifikuje się do rozstrzygnięcia.

Unieważnienie Części I zamówienia umożliwi bezzwłoczne wszczęcie kolejnego
postępowania w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia. Wstrzymywanie rozstrzygnięcia
Części I zamówienia do czasu zakończenia procedury w ramach Części II zamówienia – wyłącznie
w celu rozstrzygnięcia wszystkich części w jednym czasie – uniemożliwiałoby wszczęcie nowego
postępowania w celu udzielenia zamówienia na realizację zamówienia stanowiącego przedmiot
Części I, która w obecnie prowadzonej procedurze podlega unieważnieniu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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