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CENTRALNE LABORATORIUM      

OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 

   

DN/1972/2020     

 

WYKONAWCY 

UCZESTNICZĄCY W 

POSTĘPOWANIU 

ZP002/2020/CLOR 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń 
w budynkach Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej”.  
Nr sprawy: ZP002/2020/CLOR.  

 

 
Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 6 oraz art. 90 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 
późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym 
postępowaniu przez KRK-GRUP Raman Kurtsevich, ul. Szczygła 20/2, 05-270 Marki.  
 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE  

Zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział I ust. 3 pkt 2): „Zamawiający w toku prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu”. 

Po otwarciu ofert złożonych przez Wykonawców oraz ich wstępnej analizie Zamawiający 
ocenił, które oferty spełniają przesłanki rażąco niskiej ceny.  

W ocenie Zamawiającego, w związku z zapisami w art. 90 ust. 1a oferta KRK-GRUP Raman 
Kurtsevich (56 762,- PLN brutto) spełniła przesłanki rażąco niskiej ceny - cena Oferenta jest 
niższa o 57,65% od średniej ofert (134 010,26 PLN brutto), jak również niższa o 52,28% od 
kwoty brutto, którą Zamawiający przeznaczył do realizacji zamówienia (132 840,00 PLN).  

Zgodnie z wymaganiami art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wniósł o uzasadnienie rażąco 
niskiej ceny, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny usług zaproponowanych 
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w ofercie oraz przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających koszty 
Wykonawcy.  

W odpowiedzi firma KRK-GRUP Raman Kurtsevich (pismo z dnia 5.08.2020 r.) złożyła 
wyjaśnienia zawierające sposób obliczenia ceny przez Oferenta:  

1. Wykonawca założył, że do sprzątania codziennego jest przeznaczona powierzchnia 650 m2 ,co 
przy założonej przez Wykonawcę normie godzinowej (150 m2) daje 94,6 godzin pracy 
w miesiącu.  

2. Wykonawca założył, że do sprzątania raz w tygodniu (4 razy w miesiącu) przeznaczona jest 
powierzchnia 2000 m2, co daje 53,3 godziny pracy w miesiącu.  

3. Łączna liczba godzin pracy w miesiącu wg wyliczeń Wykonawcy wynosi: 94,6 + 53,3 = 147,9 
godzin.  

4. Wyliczenia Wykonawcy dały 4729 PLN brutto/miesiąc (12x4729=56748 zł brutto rocznie , a wg 
oferty Wykonawcy 56 762 zł brutto).  

Tymczasem, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia):  

1. Powierzchnia przeznaczona do sprzątania codziennego wynosi: 817 m2, co stosując normę 
godzinową przyjętą przez Wykonawcę daje 119,8 godziny pracy w miesiącu.  

2. Powierzchnia przeznaczona do sprzątania raz w tygodniu (4 razy w miesiącu) wynosi 1871 m2 
(2688 – 817), co daje 49,9 godzin pracy w miesiącu.  

Zgodnie z normą godzinową (150 m2) oraz stawką godzinową netto (26 zł) przyjętymi przez 
Wykonawcę:  

3. Łączna liczba godzin sprzątania w miesiącu to: 169,7  (119,8 + 49,9).  

4. Cena oferty brutto powinna wynieść:  

Miesięcznie: 169,7 x 26 PLN x 1,23= 5 427,00 PLN 

Rocznie: 12 x 5183,96 PLN = 65 124,07 zł brutto 

Różnica pomiędzy ofertą Wykonawcy, a obliczeniami przeprowadzonymi zgodnie z jego 
wyjaśnieniami dotyczącymi rażąco niskiej ceny wynosi 8362,07 zł.  

Wniosek: oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

Nadto Zamawiający po analizie dokumentów dostarczonych przez KRK-GRUP Raman 
Kurtsevich stwierdza co następuje:  

1. Wykonawca nie dołączył do oferty zaakceptowanego wzoru umowy (niezgodne z zapisami  
SIWZ - rozdział VI ust. 17 pkt 7).  

2. Wykonawca nadesłał kopię polisy potwierdzającą, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. Kopia nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem. (niezgodne z  SIWZ 
– rozdział I ust. 5 pkt 5-8 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), 
zmienione rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
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16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U. poz. 1993 z późn. zm.) - par. 14 ust. 2-4). 

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 89 ust. 6 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający odrzuca ofertę KRK-GRUP Raman Kurtsevich.   

Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, 
których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art. 
198. 
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