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INFORMACJA

O ODRZUCBNIU OFERTY

I)otyczy postgpowania o nazwie:

ir.adanie nr I pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr

rv Kolbutizowej".

Zadanie nr 2 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr

rv Kolbuszowej".

i/,adanie nr 3 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103983R

0+200 w Kolbuszowej".

Kolbuszowa, dniaZ0 2019 r.

104041R ul. W

104040R ul. noweJ

ul. Rolnika w km

Obroric6w Pokoiu 21, 36-100 Kol uszowa11. Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,

<lzialqqc na podstawie art. 89 ust. I pkt

iram6wiefi publicznych (tj. Dz. U. z 2018

ofertg finny:

Ustawy z dnta 29 styczma 2004 r.

poz. 1986 z po2n. zm.), informuje, ze

ul.

4

r.

Prawo

odrzuca

Przedsigbiorstwo Budowlane,.POLBUD" Tomasz Darowski

ul. Dluga 80, 28 - 236 RytwianyKloda,

IJZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

)t-amawiai4cywtrybieart.8gust. lpkt4wzw.zart.g0ust3Ustawyzdnia29styczpia2004

r'. - Prawo zamowreh publicznych (tj. Dz. IJ. 22018 r. poz. 1986 z poLn. zm.) odrzuqil ofertg

1'rrmy Prz:edsigbiorstwo Budowlane ,,POLBUD" Tomasz Darowski, Kloda, ul. Dluga 80, 28 -
236 Rytrviany, poniewa| oferta zawrera ral1co nisk4 ceng, a dokonana ocena w;YjaSnieh



z,lozonych przezWykonawcg potwierdza,2e oferta zawiera raLqco nisk4 cenQ w stosunkur do

przedmiollu zam6wienia.

!t/ przednniotowym postgpowaniu zlozono cztery oferty z czego tylko oferta Wykona'wcy

Przedsigbiorstwo Budowlane ,,POLBUD" wzbudzila w4tpliwo(;ci Zamawiaj4cego, co do

sposobu skalkulowania ceny ofertowej, poniewaz odbiegala w spos6b ruZqcy od wartrcSci

s:zacunkowej zam6wienia oraz od pozostalych ofert przetargov,rych. Na podobnym stanowiLsku

stoi Krajowalzba Odwolawcza,ktora w swoim wyroku z dnia 20 wrzeSnia 2010 r, w sprawie

o sygn. al:it KIO 2014110 zauwa?yla ,,2 przepisu art. 90 ustawy wynika, ze ustawa przyjnluje

zasadE, iz: podstawovvym kryterium oceny, czy oferta zawiera raL4co nisk4 ceng, jest stosuLnek

ceny oferty do wartoSci zam6wienra" oraz w wyroku z dnia 5 maja 20lI r. w sprawie o s:/gn.

akt KIO 860/11, KIO 865/11 ,,za wystarczaj4ce uzasadnienie do wezwania nale?y uznavi

vr4tpliwo:ici powstale w wyniku por6wnania ceny danej oferty do cen pozostalych ofert

zloaonycl'r w postgpowaniu lub Srednich cen rynkowych dla danego przedmiotu zamowi,enjLa

l'.rb teZ do wartoSci zam6wienia oszacowanej przez zamawiajqcego" wyrok z dnia 16 grurlnria

2010 r. v,, sprawie o sygn. akt KIOAJZP 2604110,,wobec braku ustawowego zdefiniowaniia

p,ojgcia,,oena raaEco niska", koniecznym jest por6wnanie ceny oferowanej przede wszystkirn

clo wartofci szacunkowej przedmiotu zam6wienia, powigkszonej o wartoSi podatku VA:f,

a takLe drr cen innych oferl zlo2onych w postgpowaniu, jak r6wniez cen rynkowych danych

rrstug, pr<rdukt6w, czy robol budowlanych, objgtych przedmiotem zam6wienia".

2',amawiajnqcy pismem z dnia 6 maja 2019 r. wezwal Wykonawca do zloZenia wyjaS:nien

raaqco niskiej ceny zlohonej oferty oraz przedstawienia dowod6w dotyczqcych elemerLt6w

oferty maj4cych wptyw na wysokoSi ceny. W postgpowaniu wyjaSniaj4cym Wykonawoa

trrowinien udowodnid, nie budzqc w4tpliwoSci Zamawiaj4cego, 2e skladowe ceny rt4

racjonaln,: i umozliwi4 prawidlowe wykonanie przedmiotu zam6wienia. Dlatego tto

lMykonavyca w wyjaSnieniach musi wykaza6, i2 zaproponowana cena nie jest raZTco niska.

I)oniewaii: ich celem jest wzruszenie przyjgtego domniemania, musz4 one by6 konkretne,

wyczerpuj4ce i rzeczywiScie uzasadniaj4ce podan4 ceng w ofercie. Zamawiaj1cy wzywal clo

z,,loZenia 'w1'jaSnien do dnia l3 rnaja 2019 r. (poniedzialek) do godziny 10.00.

iakie sta.nowisko Wrazil S4d Okrggowy w Warszawie w wyroku zdnia 5 stycznia 2007 r.

rv sprawie o sygn. akt V Ca 2214106, nie jest wystarczaj4ce zlozenie jakichkolrviek

wyjaSnieri, lecz wyjaSniefr odpowiednio umotywowanych, przekonuj4cych, ze

zaproponowana oferta nie zawiera ralqco niskiej ceny. Zdaniem s4du,,intencj4" ustawodawcy

lrylo dan.ie oferentowi mozliwoSci uchronienia sig przed odrzuceniem oferty z uwagi na

podejrzerrie zamieszczenia w niej razqco niskiej ceny. Podobne zadanie tvyralala wielokrotnie



K-IO, podLnosz4c w wyrokach, i2 Wykonawca powinien zNoTyc wyczerpuj4ce wyjaSnienia

i udowodlnii realnoSi zaoferowanej ceny - wyrok z dnia 13 grudnia 2008 r. (KIOIUZP

1443108), oraz udowodni6, 2e jego cena jest wiarygodna tzn., 2e z tytulu tealizac.ii

zam6wienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia przy zachowaniu nale|54ej staranno6ci,

\Vykonav,,ca nie bgdzie ponosil strat - wyrok z dnia28 styczma2010 r., (KIO/UZP 1746109).

\Vykonawca, kt6ry sklada wyjaSnienia w zakresie ral4co niskiej ceny, powinien wykaza6, co

spowodo,,valo obnizenia ceny oferty. Znowelizowany przepis zdyskontowal utrwalony juz

yt orzecznictwie poglqd, iZ wystosowanie wezwania do wykonawcy rodzi po jego stronie

c,bowi4ze,k obalenia domniemania, 12 zawarta w ofercie cena nosi znamiona rtzqco niskir;j

(KIO 12ti7lI4 czy KIO 918114). Jednoczesnie nalezy zwr6cic uwagg, i2 zamawtaj4cy nie ma

c,bowi4zk:u podpowiada6 wykonawcy, dlaczego zdeklarowanq przez niego cenq uwaZa za

ra4qco nisk4 (S4d Okrggowy w Warszawie, sygn. akt I Ca 129912009 czy KIO 2659112 cz:y

IJO l363113). Wykonawca, skladaj4c wyjaSnienia odnosz4ce sig do ceny ofefty, powinien

rvskazai, co spowodowalo mozliwoSi obnizenia ceny oraz stopien, w jakim cena zostala

<rbnizona dzigki wskazanym czynnikom. OdpowiedZ wykonawcy nie mohe byc lakoniczna

i powier:zchowna, aby mozna j4 byto potraktowa6, jako wyczerpuj4c4 i tozwiewajqo4

rv4tpliwoSci. Aby odpowiedZ zlozona na wezwanie wystosowane na podstawie art. 90 Ustav'y

l)rawo zaLm6wiefr publicznych posiadala walor wyjaSnieri element6w oferty mai4cych wplyw

rra wysolroS6 ceny musi by6 bardziej szczegolowa w zakresie element6w skladaj4cych sig na

r:aoferowan4 ceng anizeli sama oferta. ,,Wykonawca wezwany do zlohenia wyjaSnieri

,v zakres;ie raaqco niskiej ceny powinien wykaza6, co spowodowalo obni2enie ceny oraz

'v.iakim rstopniu wskazane przez niego elementy ceny wplyngly na jej obnizenie, jak r6wni,:2

llrzedstawii dowody na potwierdzenie zaistnienia podnoszonych okolicznoSci" (KIO

l287ll3). Art.90 ust.3 Ustawy Prawo zam6wieri publicznych,,nakazuje zamawtai4cenlu

rrdrzucii ofertg wykonawcy, kt6ry nie zlotyl. wyja6nieri lub jezeli dokonana ocena wyjaSnir;ri

.Nraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 2e oferta zawiera ralqco nisk4 cenq [. ..] pr"'zy

,)zym z ltrrakiem wyjaSnief utozsamia sig zlohenre wyjaSnien lakonicznych, og6lnikowyclh"

.KIO 20;!ll12). Celem zloaeniawyjaSnien jest umozliwienie zamawiaj4cemu zweryfikowarLie

roprawnrcSci dokonanej przez wykonawca kalkulacji ceny, a nie zlohenie og6lnego

zapewnir,lnia, Ze wykonawca wykona zam6wienie za oszacowanq ptzez siebie cerlQ.

WyjaSnienia z tego powodu powinny by6 wyczerpuj4ce, konkretne i przekonuj4ce,

ujawniajr4ce najwazniejsze sktadniki cenotw6rcze, jak przykladowo koszt pracownik6w,

zaangaZ<.twania odpowiedniego sprzQtu, czy wreszcie marzE wykonawcy. W przeciwnym

wypadkur wyjaSnienia bgd4 mialy jedynie charakter rluzoryczny i nie bqd4 stanow:ily



raryjasnienia element6w oferty, maj4cych wplyw na wysokoS6 cen (Sed ohEgowy

ur Warszawie - sygn. akt V Ca 2214116 oraz S4d Okggowy w Poznaniu - sygn. alft X Ga

127108). Konsekwencj4 zlozenia takich ,,wyjaSnieri" powinno de facto byi uznaniq ich za

ra' og6le niez\olone (KIO 2498110, KIO 2712/12 czy KIO 2031/12). W dniu 13 maja 20t9 r.

do Zanawiaj4cego wplyngla informacja od Wykonawcy w kt6rej to informuje, ZQ oferta,

kt6tq zlo2yl w ww. postgpowaniu zostala Zle skalkulowana i wykonanie zadania W conie

zilo?onej oferty jest niemoZliwe.

V/ tym stanie rzeczy zasadnym bylo podnie6d jak na wstgpie.

Otrzymuj4:

I Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowych Spolka z o o., 39 - 300 Mielec, ul. Korczaka 6a
2. Przedsigbiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mala 47b, 36 - 060 Glog6w Mlp
3. ,.BRUK - DAR" Dariusz Skawinski Bren Osuchowski 91. i9 - 304 Czermin
4 Przedsigbiorstwo Budowlane..POLBUD" Tomasz Darowski. Kloda. ul, Dluga 80,28 - 235 Ryviany
5. ala


