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Kędzierzyn-Koźle, 19.03.2020r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania
- UNIEWAŻNIENIE dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6
- oś. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu”

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o unieważnieniu
niniejszego postępowania.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W toku niniejszego postępowania do Zamawiającego wpłynęło łącznie 9 ofert, które
Zamawiający w pierwszej kolejności poddał wstępnej ocenie. Wg powstałej listy rankingowej
największą liczbę punktów - w świetle kryteriów oceny - uzyskała oferta nr 9.
Analiza merytoryczna treści oferty nr 9 prowadzi jednak do jej odrzucenia - w myśl art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp.
Wykonawca bowiem, w pkt 10 oferty oświadczył, iż „wykonanie nawierzchni poliuretanowej zleci
do wykonania podwykonawcy”. Jednocześnie w pkt 9 oferty oświadczył, że „część zamówienia
obejmującą wszelkie roboty dotyczące wykonania boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego
wykona siłami własnymi”. W ocenie Zamawiającego takie oświadczenia wykluczającą się
wzajemnie. Za przesądzający w tym stanie faktycznym Zamawiający uznał zapis zawarty
w pkt 5.2 (IDW – SIWZ), w którym występuję wyraźne zastrzeżenie, iż Zamawiający
„wprowadza obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
tj. wszelkich robót dotyczących wykonania boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego”.

Mając powyższe na względzie Zamawiający zmuszony był uznać ofertę nr 9 za niezgodną
z treścią SIWZ – po myśli art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wyjaśnienie zaś przez Wykonawcę treści
oferty w tym zakresie - w trybie art. 87 Pzp - prowadziłoby w ocenie Zamawiającego do
zmiany złożonej oferty, co w świetle ustawy Pzp jest zabronione.
Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podana przed otwarciem
ofert w dniu 12.03.2020r. wynosi 1 500 000,00 zł brutto. Z racji faktu odrzucenia oferty nr 9
oraz z uwagi na niemożność dofinansowania kolejnej oferty - wg listy rankingowej - niniejsze
postępowanie podlega unieważnieniu.
Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że w możliwie najkrótszym czasie ogłosi postępowanie
nr 2 – w trybie przetargu nieograniczonego.

Z poważaniem Daniel BUL /-/
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
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