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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU 
ul. Jana Pawła II 17 ; 37-500 Jarosław 

tel. (16) 621-64-49 ; fax (16) 621-64-41 
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 

NIP 792-18-05-529   regon 650903227 
www.pzdjaroslaw.pl 

ZP.271.1.38.2021                                                                                                                                             Jarosław, dnia 5 listopada 2021r. 

                                                                                                            
                               

INFORMACJA 
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY  
 

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na:  Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 
administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na zadania:        
dot.– Zadania Nr 3  

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 
1129) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 
administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu w sezonie zimowym 2021/2022                                              
z podziałem na zadania: - ZADANIE NR 3 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Radymno, 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 złożoną  przez Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  KASBUD II Sp. z o.o.   
Szówsko ul. Lubelska 272, 37-522 Wiązownica, za łączną sumę cen jednostkowych oferty brutto: 1.562,00 zł          
(słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa złote) oraz terminem płatności faktury VAT   - 30 dni. 

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
1. Po dokonaniu czynności badania i oceny ofert przez Komisję Przetargową ww. oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, oraz spełnia 
warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.           
2. Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania wszystkich złożonych ofert: 

 

Lp. Nazwa firmy 

Cena oferty 
(brutto) 

(łączna suma cen 
jednostkowych) 

Termin płatności 
faktury VAT Łączna 

liczba pkt 

(CENA + TERMIN 
PŁATNOŚCI  

FAKTURY VAT) 

Liczba 
pkt w kryterium 

cena 
 

(waga 60 pkt) 

Liczba 
pkt w kryterium 
termin płatności  

faktury VAT 
 

(waga 40 pkt) 

1. 
Firma Handlowo Usługowa 

Kruk Wojciech 
Cetula 31, 37-522 Radawa 

 ---------- --------- 
----------- 

---- pkt ---- pkt 

2. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
KASBUD II Sp. z o.o. 

Szówsko ul. Lubelska 272 
37-522 Wiązownica 

1.562,00 zł 30 dni 
100,00 pkt 

60,00 pkt 40,00 pkt 

3. 
Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak  

Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza 
1.998,00 zł 30 dni 

86,91 pkt 

46,91 pkt 40,00 pkt 
 

 

Informacja o ofercie odrzuconej: 
Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę: 
- Firma Handlowo Usługowa Kruk Wojciech Cetula 31, 37-522 Radawa,  
 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: oferta wykonawcy została odrzucona z postępowania zgodnie z art. 226  ust. 1 pkt 2      
lit. c ustawy Pzp. 
 

W dniu 22.10.2021 r. pismem znak sprawy: ZP.271.1.38.2021 zamawiający wezwał stosownie do treści art. 274 ust. 1 
ustawy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału            
w postępowaniu tj.  

 wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  , a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania    

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; 
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 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami   , potwierdzających spełnienie warunku opisanego  w Części 8 ust. 3 pkt. 4b; 

 wykaz  sprzętu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,  potwierdzających spełnienie warunku 

opisanego w Części 8 ust. 3 pkt. 4c; 

 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,        

b.)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 

środka karnego- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega                      

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym                

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie               

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega                 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie                       

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami                    

w szczególności uzyskał przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub   rozłożenie   na   raty   zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 oświadczenia wykonawcy:  

 a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej                      

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo                      

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności; 

  b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

 c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.); 

 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

    a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, 

    b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego, 

    c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 

celu zakłócenie konkurencji, 

   d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, 
   

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 29 października 2021 r. wykonawca nie 
złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu 
dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dokumentów o braku podstaw do wykluczenia z art. 273 ust. 1 pkt 1 
ustawy. Stosownie do treści art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy z niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 

Sprawę prowadzi: 
mgr Marcin Cetnarowicz                                                                                                                                                         
tel. 16 621 64 49  wew: 27                                                                                                                                                                     
tel. kom.: 730 611 617                                                                                                                                                                           
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
 
 

 

                          ……………………………………. 
                                          Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
                                                            do podejmowania czynności w jego imieniu 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO  
ZARZĄDU DRÓG W JAROSŁAWIU 

 

mgr Paweł Tworek  
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