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Warszawa, dnia 28.04.2016 r.

Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Położenie
instalacji pola drenażowego w OSK CBA w Lucieniu, nr sprawy
7/ZP/CBA/2016/TCz
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. – ustawa Pzp), informuję
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp –
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Ponadto Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy:
Wielobranżowy Zakład Usługowy
Andrzej Sieradzki
ul. Botaniczna 25 A
87-800 Włocławek
Podstawa prawna: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zgodnie z rozdziałem VII pkt 3 ppkt 3.2 żądał
złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną
(zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ) bezwzględnie wraz z załączoną kalkulacją cen

jednostkowych (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ) na podstawie przedmiarów robót,
które stanowią załączniki do SIWZ.
Wykonawca wraz z ofertą złożył kosztorys ofertowy sporządzony metodą
uproszczoną nie zawierający, wymaganych przez Zamawiającego kalkulacji cen
jednostkowych.
Ponadto Wykonawca nie załączył do oferty wymaganego w rozdziale VII pkt 3
ppkt 3.3 SIWZ wykazu zestawienia materiałów, w tym urządzeń i zestawienia sprzętu
w ujęciu rodzajowym, ilościowym i wartościowym.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, odrzuca ofertę – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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