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Kępno, dnia 13 października 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno zawiadamia, że w dniu
25 września 2020 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa dróg w Mikorzynie”
Zamawiający, w dniu 13 października 2020 r. po rozpatrzeniu ofert postanowił powierzyć wykonanie
zadania wykonawcy:
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno – 100,00
pkt. (ilość punktów wg kryterium cena – 60 pkt. , ilość punktów wg kryterium „okres gwarancji” –
40 pkt.)
(kryterium cena - 60%, kryterium okres gwarancji – 40%):
Oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.
Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu, oferty złożyli następujący wykonawcy,
uzyskując następującą liczbę punktów (kryterium cena - 60%, kryterium okres gwarancji – 40%):
1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa11, 42-700 Lubliniec –
90,28 pkt. (ilość punktów wg kryterium cena – 50,28 pkt. , ilość punktów wg kryterium „okres
gwarancji” – 40 pkt.)
2. Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno - 100,00
pkt. (ilość punktów wg kryterium cena – 59,28 pkt. , ilość punktów wg kryterium „okres gwarancji”
– 40 pkt.)
Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Zgodnie art. 2 pkt. 2a) dynamiczny system zakupów to ograniczony w czasie proces udzielania zamówień
publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia nie stanowią powszechnie dostępnej usługi,
albowiem, do jej realizacji wymagany jest specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowany personel, który nie
jest robotą budowlaną powszechnie dostępną. Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia powszechnej dostępności,
jednak posługuje się nim np. w treści art. 70. Na gruncie tego przepisu swoją opinię wydał Urząd
Zamówień Publicznych (Kryteria oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 roku – LEX nr 242589). Zgodnie z tą opinią „przez powszechną
dostępność dostaw lub usług należy rozumieć zatem oferowanie ich przez liczne podmioty na rynku, co
umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy
się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr czy usług. Oznacza to, że dynamiczny system zakupów

nie może być wykorzystywany do nabywania towarów lub usług specjalistycznych, przeznaczonych dla
wąskiego kręgu odbiorców, o dostępności ograniczonej do nielicznych, specjalistycznych wykonawców. Z
tego powodu Zamawiający nie mógł ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
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