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ZP.261.11.2022 

L.dz. 9872/2022                                                                                     

 

                                                                                 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE 

ZADANIA NR 1 – REJON 4 

 

         Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. informuje, że w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy 

Koronowo- Rejon 4 i Rejon 6” o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych 

określonych w przepisach ustawy Pzp, dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych zgodnie z art. 

239 ustawy Pzp nw. Wykonawcy: 

 

 

 

Zadanie 1- Rejon 4 

Gospodarstwo Rolne Karol Świetlik, Gogolinek 26, 86-011 Wtelno. 

liczba punktów w kryterium cena  – 100,00;  łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00 

 

 

Zadanie 2- Rejon 6 

„ROBEX” Robert Pęzioł, Więzowno 50, 86-010 Koronowo. 

Zamawiający  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. , 

działając zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, iż oferta w zakresie zad. 2 

została odrzucona, gdyż jest nie zgodna z przepisami ustawy (niezgodność z art. 63 ust. 2 

ustawy pzp). 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca, ofertę na w/w zadanie złożył w terminie składania ofert, z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez Zamawiającego w SWZ rozdział VIII. Zamawiający zgodnie z art. 

222 ustawy Pzp, po upływie terminu składania ofert, niezwłocznie dokonał ich otwarcia. 

Podczas otwarcia oferty Wykonawcy, które nastąpiło poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego dla Zamawiającego po zalogowaniu się na platformie pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim.koronowo dokonał odszyfrowania pliku oraz 

zapisania go na dysku Zamawiającego w celu sprawdzenia poprawności podpisania 

dokumentów. Zamawiający w celu weryfikacji podpisanych dokumentów używał różnych 

programów, po uruchomieniu każdego innego programu Zamawiający wybiera plik 
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zawierający podpis, w trakcie weryfikacji program wskazuje, że dany plik nie zawiera 

podpisów. Oferta nie została złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca nie podpisał 

wszystkich załączonych plików. Tym samym Zamawiający w dniu otwarcia, ofert odrzucił 

ofertę Wykonawcy. Taki błąd jest wynikiem działania samego Wykonawcy w zakresie sposobu 

złożenia oferty do postępowania. 

 

 

Uzasadnienie wyboru ofert:  

Zamawiający dokonał wyboru ofert spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferty zgodnie z kryteriami oceny 

ofert uzyskały najwyższą ilość punktów.  

 

Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w zakresie zad 

nr 1 – rejon IV przed upływem terminu określonego w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. W sprawie 

podpisania umowy prosimy o kontakt z Zespołem Zamówień Publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy 

wybranemu do jego realizacji gratulujemy. 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

 

  Marek Stec 
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