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Oława, 30.09.2022 r. 
PZD.251.8.2022.AK 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie 
Powiatu Oławskiego w sezonie 2022/2023”. 

 Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie na podstawie art. 253 ust 1 i 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zm.), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano następujące oferty: 

 

Zadanie 1 - odśnieżanie dróg powiatowych oraz przygotowanie powierzonego sprzętu, 
remont pługów: a/pług SNK 30 EPZ; b/pług PO-64; c/pług PO-64; d/pług PO-
64; e/pług PO-64; f/pług PO-64 

 
pług SNK 30 EPZ 

Numer 
oferty Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Czas reakcji” 

Łączna 
punktacja 

1 „ATU – TRANS” Arkadiusz Turowski 
Wierzbno 42, 55-216 Domaniów 60,00 30,00 90,00 

 
pług PO-64 

Numer 
oferty Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Czas reakcji” 

Łączna 
punktacja 

1 
„ATU – TRANS” Arkadiusz Turowski 
Wierzbno 42, 55-216 Domaniów 60,00 30,00 90,00 

 
pług PO-64  

Numer 
oferty Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Czas reakcji” 

Łączna 
punktacja 

2 Zakład Remontowo-Budowlany Bartosz Windysz 
Janików, ul. Batorego 8C, 55-200 Oława 60,00 40,00 100,00 

 
pług PO-64 

Numer 
oferty Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Czas reakcji” 

Łączna 
punktacja 

3 „AGRO-LUK” Łukasz Beń  
Oleśnica Mała 23a, 55-200 Oława 60,00 0 60,00 
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pług PO-64 

Numer 
oferty Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Czas reakcji” 

Łączna 
punktacja 

5 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Godzikowicach 
ul. Spółdzielcza 21, 55-200 Oława 60,00 40,00 100,00 

 
pług PO-64 

Numer 
oferty Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Czas reakcji” 

Łączna 
punktacja 

5 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Godzikowicach 
ul. Spółdzielcza 21, 55-200 Oława 60,00 40,00 100,00 

 
Uzasadnienie: 
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty są zgodne z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz są najkorzystniejsze zgodnie 
z kryteriami oceny ofert. 

Zadanie 2 - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie chodników oraz dróg na terenie 
miasta Oława, Gminy Oława (część) oraz Gminy Domaniów  

Numer 
oferty Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Czas reakcji” 

Łączna 
punktacja 

7 
Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlano – Drogowych 
„PRO-D” Lucjan Kucharski 
Wierzbno 2, 55 – 216 Domaniów 

60,00 40,00 100,00 

 
Uzasadnienie: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie 
z kryteriami oceny ofert (otrzymała najwyższą ilość punktów). 

W przedmiotowym postępowaniu – Zadanie 2 – nie złożono innych ofert. 

Zadanie 3 - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie chodników oraz dróg na terenie 
miasta i gminy Jelcz - Laskowice oraz część gminy Oława  

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) i adres wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium 
„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Czas reakcji” 

Łączna 
punktacja 

6 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice 60,00 0 60,00 

 
Uzasadnienie: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie 
z kryteriami oceny ofert. 

W przedmiotowym postępowaniu – Zadanie 3 – nie złożono innych ofert. 

 

Niniejsze ogłoszenie przesyłane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dlatego też 
zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta po dniu 05.10.2022 r. 
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INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 253 ust 1 pkt 2) i ust. 2  
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” informuje, że w niniejszym postępowaniu Zadanie 1  
następująca oferta została odrzucona: 

Oferta nr 4: KOS-AGRO Honorata Kościelak Oleśnica Mała 19B, 55-200 Oława 

Uzasadnienie prawne: 
Oferta Wykonawcy KOS-AGRO Honorata Kościelak Oleśnica Mała 19B, 55-200 Oława nie została 
sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określonymi przez 
Zamawiającego. Zachodzi zatem podstawa do jej odrzucenia, gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy 
Pzp. Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, podstawę do 
odrzucenia oferty z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z art. 61 ust. 1. ustawą Pzp  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i w  konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem 
elektronicznym reguluje art. 63 ustawy Pzp.  Zgodnie z treścią ust XII. pkt 1 SWZ oferta musi być 
sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .jpg, .bmp  
i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 
zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, przekazanie oferty 
następuje za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Jak większość 
formularzy udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również i ten formularz może być przed 
wysłaniem podpisany przez użytkownika (podpis następuje z wykorzystaniem właściwej funkcji 
systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”). Podnieść należy, że podpis ten składany jest wyłącznie na 
formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Co za tym idzie, podpis na formularzu to jedynie 
funkcjonalność systemu ePUAP, z której mogą, ale nie muszą skorzystać wykonawcy przekazujący 
ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis złożony jedynie na ww. formularzu nie może 
wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta bowiem, 
zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest 
przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. Właśnie w taki sposób złożono ofertę 
przez wykonawcę KOS-AGRO Honorata Kościelak. Wykonawca złożył ofertę w postaci elektronicznej  
w formacie danych .pdf, która nie została w ogóle opatrzona żadnym podpisem w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
jak tego wymagał zamawiający w SWZ.  Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż oferta złożona 
bez opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym nie wywołuje żadnych skutków prawnych. 

 

                                                                                                                    Z poważaniem 

                                                                                                                                

Wojciech Drożdżal 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego 

w Oławie 

Sprawę prowadzi: Anna Kurylak  
tel. 71  30 330 19, e-mail: anna.kurylak@pzd-olawa.pl 
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