Warszawa,

2016 r.

UZP/DKUE/KU/25/16
Informacja o wyniku kontroli uprzedniej
1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było
przedmiotem kontroli:

Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7a
20-207 Lublin

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Przedmiot zamówienia :

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –
Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga
– Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km
26+000 do km 43+162”

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia:

155.465.776,96 zł (37.238.203,78 euro), w tym wartość
zamówień

uzupełniających:

51.821.925,65

zł

(12.412.734,59 euro)
Środki UE:

Regionalny

Program

Lubelskiego 2014 – 2020

Operacyjny

Województwa

2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku:

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jednakże ewentualna
decyzja w tej kwestii, musi zostać poprzedzona wezwaniem wykonawcy do złożenia
wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli cena
oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego

co

do

możliwości

wykonania

przedmiotu

zamówienia

zgodnie

z

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w
szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Jednocześnie, zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, zaś zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zatem, zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, oceniając
wyjaśnienia wezwanego wykonawcy, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Ocena
dokonana przez Zamawiającego zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp złożonych wyjaśnień
jest podstawą do stwierdzenia, czy oferta rzeczywiście zawiera rażąco niską cenę.
Jednocześnie, w przypadku art. 90 ust. 3 ustawy Pzp nie chodzi o złożenie jakichkolwiek
wyjaśnień, a tylko takich, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwalają na ustalenie, czy
oferta zawiera rażąco niską cenę. Wyjaśnienia muszą wyczerpująco wskazywać wszelkie
czynniki mające wpływ na cenę, tak by potwierdziły prawidłowość w obliczeniu zaoferowanej
ceny.
2

Pismem z dnia 12.05.2016 r. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1
ustawy Pzp wezwał wykonawcę konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o (lider), Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o. do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Zamawiający również poprosił o
udzielenie wyjaśnień dotyczących cen wskazanych w ofercie w zakresie wyszczególnionych
pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Zamawiający wskazał, iż wyjaśnienia powinny
być jak najbardziej szczegółowe i powinny zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na
cenę, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do prawidłowego jej wyliczenia.
Wskazany wykonawca nie dołączył, do złożonych w terminie wyjaśnień, dowodów
wymaganych w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto, z pisma z dnia 16.05.2016 r. wynika, iż
wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących cen wskazanych w ofercie w zakresie
wyszczególnionych pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
Treść wezwania, jakie wystosował zamawiający, opierała się na przytoczeniu jako
podstawy prawnej art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca miał zatem obowiązek złożyć
wyjaśnienia oraz załączyć dowody dotyczące elementów ceny mających wpływ na jej
wysokość. Przedstawione przez wykonawcę, wyjaśnienia nie zawierały szczegółowych
danych dotyczących cen wskazanych w ofercie w Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz
aspektów organizacyjnych i technologicznych wykonania robót m.in. korzystania z
rozbudowanej bazy organizacyjno – produkcyjnej, kosztów pracy, systemu zarządzania
jakością, oszczędności metody i technologii wykonania zamówienia, zastosowanych
rozwiązań i sprzętu, jak też nie zawierały informacji obrazujących, w jaki sposób
wskazywane okoliczności wpłynęły na ceny oferowane w ramach przedmiotowego
postępowania. Dodatkowo ww. wykonawca nie załączył dowodów potwierdzających ww.
informacje, podobnie z treści lakonicznych wyjaśnień nie sposób wywieść istnienia takich
dowodów.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 czerwca 2014 r. (sygn. akt
KIO 1049/14) „w myśl art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W dyspozycji tegoż
przepisu znajduje się również sytuacja, kiedy wykonawca złożył wyjaśnienia, ale wyjaśnienia
te nie potwierdzają, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Zważyć należy, iż nie chodzi
tu bowiem o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz takich wyjaśnień, które w sposób nie
budzący wątpliwości pozwalają na ocenę oferty pod względem zaoferowania rażąco niskiej
ceny. Wskazówką dla wykonawcy składającego wyjaśnienia winien być przepis art. 90 ust. 3
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ustawy Pzp, w którym jest mowa nie tylko o złożonych wyjaśnieniach, ale również o
dowodach na ich potwierdzenie. Oczywistym jest zatem, że przedstawione wyjaśnienia
winny być nie tylko konkretne i przekonywujące, ale również poparte stosownymi dowodami.”
Biorąc pod uwagę treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp i wezwanie zamawiającego o
wyjaśnienia wraz z dowodami, należy uznać, że ww. wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z
dowodami pozwalającymi mu na ocenę, czy cena oferty nie jest rażąco niska.
W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Zamawiający naruszył art. 90 ust. 3
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, w
tym dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Naruszenie nie dotyczy oferty najkorzystniejszej i w związku z tym nie ma wpływu na
wynik postępowania i nie wymaga wydania zaleceń pokontrolnych.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 171a ustawy Pzp od wyniku kontroli
uprzedniej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dniu od dnia doręczenia informacji o
wyniku kontroli.
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