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Miejskie Przedsiębiorstwo           Ruda Śląska, 8 marca 2021 roku 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 218 
41-710 Ruda Śląska 

 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o nr sprawy: 
EE/09/U/PN/2020: Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez 
MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 4, 5,i 6 
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), dalej jako Pzp, informuje wykonawców o odrzuceniu ofert:  
 
1. Oferty nr 5 w zakresie zadania nr 1 złożonej przez PROGRES Rafał Baron Ul. Śląska 1 41-940 Piekary 
Śląskie;  
 
2.  Oferty nr 4 w zakresie zadania nr 1 złożonej przez  Konsorcjum firm:  1. LIDER: PUNKT CENTER  Spółka 
z o.o. ul. Sosnkowskiego 40-42 45-254 Opole NIP: 754-312-39-86, 2. PARTNER: USŁUGI KOMUNALNE- 
POŁUDNIE Sp. z o.o. 45-254 Opole  Ul. Sosnkowskiego 40-42.  
 

UZASADNIENIE 
Ad. 1. 
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4) oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na to, 
że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do  przedmiotu zamówienia- średniej arytmetycznej 
wszystkich złożonych ofert.  
 
Zamawiający w toku badania oferty skierował wezwanie do Wykonawcy stwierdził, iż zaoferowana 
cena za wykonanie zadania nr 1 wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Ubiegając się o udzielenie części nr 1 
zamówienia ww. Wykonawca zaproponował cenę za wykonanie zamówienia w wysokości: 477 167,16 
zł brutto. Biorąc w tym przypadku pod uwagę średnią arytmetyczną cen wszystkich ofert złożonych w 
postępowaniu zaproponowana cena oferty miała niezaprzeczalnie charakter rażąco niskiej. Powyższe 
nałożyło na Zamawiającego obowiązek obligatoryjny wszczęcia procedury wyjaśniającej w zakresie 
podejrzenia rażąco niskiej ceny. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 5 lutego 2021 roku 
zwrócił się do ww. Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny, jak również o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia został wyceniony zgodnie z SIWZ 
i załącznikami do SIWZ oraz o potwierdzenie, że zaproponowana w ofercie cena jest realna.  
W wezwaniu Zamawiający poinstruował Wykonawcę, że w wyjaśnieniach należy wykazać,  
co spowodowało możliwość obniżenia ceny. Dodatkowo Zamawiający poinformował, ze obowiązek 
wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy (art. 90 ust. 2 Pzp),  
a termin złożenia w/w wyjaśnień upływa dnia 10 lutego 2021 roku.  
W wymaganym terminie ww. Wykonawca nie zareagował na wezwanie i nie udzielił wyjaśnień 
przeczących podejrzeniu rażąco niskiej ceny (dowody przeciwne). Wyjaśnienia złożono dopiero w dniu 
13 lutego 2021 roku jednak nie spełniały one wymagań postawionych przez Zamawiającego. Wobec 
takiego stanu rzeczy Zamawiający odrzucił ofertę ww. Wykonawcy z mocy przepisów wskazanych  
w uzasadnieniu.  
 
Ad.2. 
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4) i 6) oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi 
na to, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do  przedmiotu zamówienia- średniej arytmetycznej 
wszystkich złożonych ofert oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 
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Zamawiający po odrzuceniu oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1,  w toku badania kolejnej 
oferty, skierował wezwanie do Wykonawcy stwierdził, iż zaoferowana cena za wykonanie zadania nr 1 
wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów. Biorąc w tym przypadku pod uwagę średnią arytmetyczną cen 
wszystkich ofert złożonych w postępowaniu i nie podlegających odrzuceniu zaproponowana cena 
oferty miała niezaprzeczalnie charakter rażąco niskiej. Powyższe nałożyło ponownie na Zamawiającego 
obowiązek obligatoryjny wszczęcia procedury wyjaśniającej w zakresie podejrzenia rażąco niskiej ceny. 
W związku z powyższym Zamawiający w dniu 25 lutego 2021 roku zwrócił się do ww. Wykonawcy  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, jak również  
o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia został wyceniony zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ oraz 
o potwierdzenie, że zaproponowana w ofercie cena jest realna.  
W wezwaniu Zamawiający poinstruował Wykonawcę, że w wyjaśnieniach należy wykazać,  
co spowodowało możliwość obniżenia ceny. Dodatkowo Zamawiający poinformował, ze obowiązek 
wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy (art. 90 ust. 2 Pzp),  
a termin złożenia w/w wyjaśnień upływa dnia 2 marca 2021 roku.  
W wymaganym terminie ww. Wykonawca poinformował, że kalkulacja cenowa nosi znamiona rażąco 
niskiej z uwagi na błąd rachunkowy powstały w formularzu ofertowym. Wobec takiego stanu rzeczy 
Zamawiający odrzucił ofertę ww. Wykonawcy z mocy przepisów wskazanych w uzasadnieniu.  
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