
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrofic6w Pokoiu zt'
j6-t o o Kolbuszow a, w oi. P odkarpackie

Kolbuszowa, dnia 23 maiit2019 r.

ZAMAWIAJACY:

Gmina Kolbuszowa

ul. Obroric6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

INFORMA(]JA O ODRZUCENIU OFERT

I WYBORZE NIAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

nut

,,zadanie nr I pn.: ,,Przebudowa clrogi gminnej nr 104041R ul. wrzosowej
w Kolbuszowej",
zadanie nr 2 pn.: ,,Przebudowa drrogi gminnej nr 104040R ul. Klonowej

w Kolbuszowej",
Zadanie nr 3 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103983R ul. Rolnika

w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowej"

Ogloszenie w lliuletynie Zam6wienie F'ublicznych nr 533695-N-2019 z dnia2019-04-04 t.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty burlowalne

1. Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa ul. Obrofrc6w Pokoju 27,36 - 100 Kollbuszowa

dzialajqc na podstawie art., 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. 22018 r. poz. 1986) dale.i zwan4,,Ustaw4 Pzp", informujg 2e odrzuca oferty

Wykonarvcow:

l) Przedsigbiorsfwo Rob6t Drogowych Sp6lka z o.o.

39 - 300 Mielec. ul. Korczaka 6a

Uzaseidnienie faktyczne i prawne:

ZamawiajEcy w trybie art. 89 ust. I pkt la u Pzp odrzucil ofertq W1'konawcy

Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowych Sp6lka z o.o.r 39 - 300 Mielec, ul. Korczaka 6a,



p1nieya| Wykonawca nie wyrazil zgody, o kt6rej mowa w art. 85 ust, 2 Ustawy Pzp na

przedluzenie terminu zwlqzarrta ofertE.

2) Przedsigbiorstwo MOLTER Sp. z o.o.,lRudna Mala 47b,36 - 060 Glog6w Mlp

Uzasadnienie fakFczne i prawne:

Zamawiajqcy w trybie art. 89 ust. I pkt 7a Ustawy Pzp odrzucil ofertg Wykonawcy

Przedsigbiorstwo MOLTER Sp. z o.o., Rudna Mala 47b,36 - 060 Glog6w Mlp poniewaZ

Wykonawca nie wyrazil zgody, o kt6rej mowa w aft. 85 ust, 2 uPzp na przedluZenie: terminu

zwiEzania ofert4.

W zwi4zku z przedluZaj4c4 sig procedur4 zakonczenia postgpowania o udzielenie zann6wienia

publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem jest,

,,Zadanie nr I pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104041R ul. Wrzosowej

w Kolbuszowej", Zadanie nr 2 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104040R

ul. Klonowej w Kolbuszowej", Zadanie nr 3 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej

nr 103983R ul. Rolnika w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowej", zgodnie z postanowieniem

art. 85 ust. 2 oraz art.85 ust. 4 Ustawy Pzp, Zamawiaj4cy w dniu 17 maja2019 r. zwr6cil sig

do Wykonawey z wnioskiem o wyrazenie zgody na przedluzenie termrnu zawr4zania ofert4

oraz przedluzenie okresu waznoSci wadium, na czas niezbgdny do zawarcia umowy w w/w

postqpowaniu d. o 30 dni.

OSwiadczenie Wykonawcy dotyczqce wyrahenia zgody na przedluzenie termrnu zawrqzania

ofert4 oraz przedluzenie okresu waZnoSci wadium naleLalo przekazac Zamawiajqcemu

w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2019 roku.

Do dnia 22 maja 2019 r. ww. Wykonawcy nie zlo2yh wymaganego oSwiadczenia

z jednoczesnym przedlu2eniem okresu waZnoSci wadium, o kt6rym mowa powyZej. Dlatego

teL brak zgody na wniosek Zarnawiaj4cego na przedlvhenie terminu zwiEzania ofert4 o czas

wskazany powyZej, skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art.89 ust. 1 pkt TaUstav'ry Pzp.

Takie stanowisko potwierdza Krajowa Izba Odwolawcza, kt6ra w swoim wyroku z dnia

06.02.2017 r. (Sygn. akt KIO 151117) uwa2a.,2e obowi4zek odrzucenia oferty na podstawie

arL. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy Pzp aktualizuje sig, w sy,tuacji kt6rej na vrezwanie

Zamawralqcego do przedluhenia terminu zwrEzania ofert4 Wykonawca takiej z1;ody nie

wyrazil. Zgoda nie moze byi dorozumiana chociazby ze wzglgdu na zasadg pisemnoSci

postqpowania (art. 9 ust. 1 Ustawy Pzp). Dlatego nawet inne czynnoSci wskazuj4ce na wolg

przedluLenia terminu zwi4zania ofert4 nie zastgpuj4 oSwiadczenia woli, kt6re powinno byd

utrwalone na piSmie. Izb podkrellil.a teZ, ze skutek w postaci odrzucenia oferty nie jest

2



ZwiEzany z brakiem zwiqzania ofertq, ale z nie wyraleniem zgody na przedhrzenie terminu

zwiqzania oferr4 na warunkach, o ktor;ych mowa rv art. 85 ust. 2 t Pzp. JeSli do tego czasi,u

Wykonawca nie podj4l czynnoSci na wezwame Z,amawiaj4cego, to nalezy przyjq(, , wobec

braku zgody (czynnoSci pozytywnej) , ze zgody tej nie udziela. Wnioskowanre a contrario

pozwala na stwierdzenie, z,e skoro Wykonawca nie przedto|yl nil wezwanie terminu

zwiqzania z ctfert4 na warunkach wskazanych prz,ez Zamawrajqcego, tzn. to 2e nie wyrw:il

takiej zgody.

W tym stanie rzeczy zasadnyrn bylo porlnieSi jak na wstEpie.

2, Zamawiaj4cy d. Gmina Kolbuszowa, ul. Ob,roric6w Pokoju 2I, 36-100 K,clbuszovra

dzialaj1c na llodstawie ar1. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustaqz z dnia 29 stycznia 2004 r'. - Prauzo

zam6wieri publicznych (tj. Dz. U. z 2tJl8 r. poz. 1986 z po2n. zm.), informuje, Ze, vltbrana

zostalajako najkorzystniejsza na podstalwie kryterir5w oceny oferl okreslonych w SIWZ oferta

Wykonawcy:

..IBRUK - DAR" Dariusz Skawiriski

Brefi Osuchowski 9l,3lt -- 304 Czermin

Cena oferty brutto: 687 000,01 zl (sloi,vnie: szesiset osiemdziesi4t siedem tysigcy z:l0I lI00)

JednoczeSnie informuj emy,2e do w/w postgpowania wplynglo cztery oferty:

Przedsigbiorstwo
Budowlan,o ,,POLBUD"
Tomasz Darowski
Ktoda, ul. Dluga 80
28 li6 Flvtwian

Dzialaj1c w oparciu o art. 94 ust. I

zam6wieri publicznych (tj. Dz. U.

Oferta odrzucona

pkt.2 Ustawy zdnia

.z 2018 r. poz. 1986

29 slycznia 2004 r. - Prawo

z poLn. zm.). ZarnawialEcy



zawiadamia, i2 podpisanfe umowy w sprawie

w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od dnia przeslania o

Otrzymuj4:

l. Przedsigbiorstwo RQb6t Drogowych Sp6lka z o.o. 39 -
2. Przedsigbiorstwo MpLTER Sp. z o.o. Rudna Mala 47b,

3. ,,BRUK - DAR" Dafiusz Skawiriski Breri Osuchowski 91.
4. Przedsigbiorstwo Br-rldowlane,,POLBUD" Tomasz
5. ala

vienia publicmego moZe nastqPil

borze najkorzystniej szej oferty.

Z up. RZA

t
zAsrEPpA RZA

Mielec. ul. Korczaka 6a

- 060 Glog6w Mlp

- 304 Czermin
Kloda ul. Dluga 80, 28 - 236 Rytwiany
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