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Węgliniec 30.12.2016r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Utrzymanie czystości na
terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku"
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Węgliniec zawiadamia o :
1. Unieważnieniu postępowania na ZADANIE NR 1 - "Utrzymanie czystości na

terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku" (art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp).
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej
Pzp) Zamawiający - Gmina Węgliniec zawiadamia o unieważnieniu postępowania
przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na ZADANIE NR 1- "Utrzymanie
czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku" na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 7 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 1 w zw. z
art. 7 ust. 1 Pzp.
UZASADNIENIE

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął
informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, poprzez
nieprecyzyjne określenie częstotliwości wykonywania prac polegających m.in. na zamiataniu
piasku, liści i innych nieczystości oraz usuwanie wszelkich przerostów zieleni w chodnikach,
przy krawężnikach ulicznych obrzeżach chodnikowych i trawnikowych, usuwanie zbędnych
napisów i malowideł z wiat przystankowych, wykaszanie traw wokół wiat przystankowych,
wykaszanie traw i usuwanie chwastów, opróżnianie nieczystości ciekłych z TOI TOI w
Węglińcu, usuwanie starych ogłoszeń z tablic ogłoszeniowych, mycie i czyszczenie znaków
drogowych oraz przycinanie gałęzi zasłaniających znaki oraz poprzez braku określenia czasu
usunięcia z dróg i chodników zabitych/padłych zwierząt, pozostawiając dowolność
interpretacji Wykonawcy, co stanowi niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, a wada
na obecnym etapie postępowania ma charakter nieusuwalny. Wskazany opis przedmiotu
zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej,
niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Zgodnie z
dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Dokonana przez Zamawiającego czynność opisu przedmiotu zamówienia na
ZADANIE NR 1- "Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017
roku" z naruszeniem przepisów ustawy miała wpływ na wynik postępowania. W
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy SIWZ niepoprawnie
wprowadził niejednoznaczne zapisy w opisie przedmiotu zamówienia. Nieprecyzyjnie opisany
przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z

potencjalnych Wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla
przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementów.
Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie postępowania na ZADANIE NR 1"Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku" na podstawie
przesłanki z art. 93 ust.1 pkt 7 Pzp z związku z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 Pzp, gdyż
naruszenie przepisów uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

2. O wyborze oferty na ZADANIE NR 2 Usługi w zakresie utrzymania czystości na ul.
Piłsudskiego w Węglińcu – 900 metrów –
Firma Usługowo – Handlowa
„MOTORRADW” Anna Dudas, ul. Górnicza 5, Stary Węgliniec, 59 – 940 Węgliniec.
Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów. Anna Dudas
zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 11 000,00 zł brutto, termin
płatności 30 dni, ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu – 3 osoby
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 1 wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium cena – 60%,
termin płatności – 10%, aspekt społeczny – 30%

L.p.

1.

2.

Nazwa Wykonawcy

Siedziba i adres
wykonawcy

Liczba pkt w
kryterium
cena – 60
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60,00

Liczba pkt
w
kryterium
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płatności –
10%
10,00

Firma
Usługowo
–
Handlowa
„MOTORRADW” Anna
Dudas
Environment&Technology
Sp. z o.o.

ul. Górnicza 5, Stary
Węgliniec, 59 – 940
Węgliniec

20,00

90,00

ul. Łużycka 87
74-101 Gryfino

43,99

10,00

20,00

73,99

3. O wyborze oferty na ZADANIE NR 3 Usługi w zakresie utrzymania czystości na ul.
Łużyckiej w Ruszowie – 2 843 metrów –
Firma Usługowo – Handlowa
„MOTORRADW” Anna Dudas, ul. Górnicza 5, Stary Węgliniec, 59 – 940 Węgliniec.
Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów. Anna Dudas
zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 14 000,00 zł brutto, termin
płatności 30 dni, ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu – 3 osoby
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na zadanie nr 1 wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium cena – 60%,
termin płatności – 10%, aspekt społeczny – 30%

L.p.

1.

2.

Nazwa Wykonawcy

Siedziba i adres
wykonawcy

Liczba pkt w
kryterium
cena – 60

Aspekt
społeczny
30%

RAZEM

60,00

Liczba pkt
w
kryterium
termin
płatności –
10%
10,00

Firma
Usługowo
–
Handlowa
„MOTORRADW” Anna
Dudas
Environment&Technology
Sp. z o.o.

ul. Górnicza 5, Stary
Węgliniec, 59 – 940
Węgliniec

20,00

90,00

ul. Łużycka 87
74-101 Gryfino

55,99

10,00

20,00

85,99

