Wijewo, dnia 22.08.2011 r.
271.6.1.2011
……………………..
znak postępowania

Firma Remontowo - Budowlana
Maciej Grabsztunowicz
ul. Podgórna 7
64 – 140 Włoszakowice
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont świetlic wiejskich w

Potrzebowie i Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na
zwiększeniu wartości obiektów”

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
I UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
I. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) – Zamawiający – Gmina Wijewo
zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy – Firmy Remontowo - Budowlanej Maciej
Grabsztunowicz z siedzibą we Włoszakowicach ul. Podgórna 7, 64 – 140 Włoszakowice,
w postępowaniu pn.: „Remont świetlic wiejskich w Potrzebowie i Radomyślu wraz
zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektów”.
Podstawa odrzucenia.
Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, odrzuca ofertę
Wykonawcy - Firmy Remontowo - Budowlanej Maciej Grabsztunowicz mającej siedzibę
we Włoszakowicach ul. Podgórna 7, 64 – 140 Włoszakowice, gdyŜ jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie
W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Rozdział 12, pkt 5) i ogłoszeniu
o zamówieniu, Zamawiający wskazał, iŜ wykonawcy muszą złoŜyć harmonogram realizacji
robót budowlanych. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego wyŜej wymieniona firma złoŜyła ofertę. Analiza tej oferty oraz
dołączonych do niej dokumentów wykazała, iŜ Wykonawca wbrew postanowieniom
SIWZ,(Rozdział 12, pkt 5) i ogłoszeniu o zamówieniu, nie uwzględnił w załączonym do
oferty harmonogramie realizacji zadania całego zakresu robót oraz ich wartości, co wymagał
Zamawiający określając przedmiot zamówienia w przedmiarze robót.
Ponadto zgodnie z Rozdziałem 12, pkt 3 SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu, Zamawiający
Ŝądał aby Wykonawca przedłoŜył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu
potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
200 000 zł. Analiza załączonych do oferty dokumentów wykazała, iŜ Wykonawca
przedstawił polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę 100 000 zł.
W tym stanie oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ, konsekwencją czego podlega
ona, w oparciu o wskazany wyŜej przepis prawa odrzuceniu.
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II. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) – Zamawiający – Gmina Wijewo
zawiadamia o uniewaŜnieniu postępowania przetargowego dla zadania pn. „Remont świetlic
wiejskich w Potrzebowie i Radomyślu wraz zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na
zwiększeniu wartości obiektów”.
Uzasadnienie
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało uniewaŜnione,
poniewaŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego , tj. do dnia 18.08.2011 r. do godz. 930 wpłynęła jedna oferta: Firmy
Remontowo – Budowlanej Maciej Grabsztunowicz, mająca siedzibą we Włoszakowicach
ul. Podgórna 7, 64 – 140 Włoszakowice. JednakŜe ze względu na fakt, iŜ treść oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił przedmiotową ofertę.
Wobec powyŜszego uniewaŜnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jest uzasadnione.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
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