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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579

ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej

w Sławnie

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1)  unieważnieniu czynności rozstrzygnięcia i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 23.08.2018 r.,

a  w  konsekwencji  unieważnieniu  czynności  wezwania  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy

2)  odrzuceniu oferty  złożonej przez Wykonawcę  ATP Budownictwo Sp. z o.o.,  ul. Kijowskiego 5,

76-200 Słupsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b w związku z art. 85 ust. 4 uPzp. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w piśmie z dnia 23.08.2018 r. na podstawie art. 85 ust. 2 uPzp wezwał wybranego

wykonawcę  ATP Budownictwo Sp.  z o.o.,  ul.  Kijowskiego 5,  76-200 Słupsk do przedłużenia

terminu związania ofertą o 30 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo,

jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Pismem z dnia 27.08.2018 r. Wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą

o  30  dni  i  jednocześnie  poinformował,  że  wadium  wpłynie  do  Zamawiającego  osobną

korespondencją. 

Zgodnie  z  treścią  aneksu  nr  2  do  gwarancji  ubezpieczeniowej  zabezpieczenie  oferty  wadium

przez ww. Wykonawcę obejmowało okres od dnia 23.07.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. włącznie.

Oryginał aneksu nr 3 do ww. gwarancji ubezpieczeniowej przedłużający okres ważności wadium

do dnia 30.09.2018 r. wpłynął do Zamawiającego dopiero w dniu 03.09.2018 r.

W związku z powyższym nie doszło do prawidłowego przedłużenia ważności wadium, wadium

zostało wniesione  w sposób nieprawidłowy.  Według stanu faktycznego nie  nastąpiło skuteczne

przedłużenie  ważności  wadium,  naruszona  bowiem  została  ciągłość  dysponowania  wadium

przez Zamawiającego. Brak ciągłości zabezpieczenia wadium miał miejsce od dnia 01.09.2018 r.

do  dnia  02.09.2018  r.  Zamawiający  nie  dysponował  w  tym  czasie  oryginałem  aneksu  nr  3

do  gwarancji  ubezpieczeniowej,  zatem  nie  miał  pewności  czy  Wykonawca  złożył  wadium

przed upływem terminu jego ważności, tj. 31.08.2018 r. Zgodnie z wyrokiem KIO 1634/17 z dnia

24.08.2018  r.  cyt.  „W  przypadku  złożenia  dokumentu  przedłużającego  ważność  gwarancji

wadialnej,  mają  zastosowanie  te  same  reguły,  które  obowiązują  wykonawcę  w  przypadku



wnoszenia  takiej  gwarancji  wadialnej  przed  terminem  składania  ofert.  Z  tego  wynika,

że wykonawca powinien przekazać dokument przedłużający ważność gwarancji przed upływem jej

ważności i dokument ten powinien być wniesiony w oryginale.”

W związku z powyższym ofertę ww. Wykonawcy należało odrzucić podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b

w związku z art. 85 ust. 4 uPzp, gdyż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

3)  unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, ponieważ

cena kolejnej  oferty Wykonawcy  MIRBUD S.A.,  ul.  Unii  Europejskiej  18, 96-100 Skierniewice

wynosi  29  369  070,71  zł  i  przewyższa  kwotę  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć

na  sfinansowanie  zamówienia  publicznego  w  wysokości  25  304  070,92 zł,  a  Zamawiający

nie zwiększy tej  kwoty do najkorzystniejszej  oferty.  Ponadto Zamawiający informuje, iż upłynął

okres związania ofertą ww. Wykonawcy oraz zwrócono wadium stanowiące zabezpieczenie oferty

na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, którego termin ważności upłynął w dniu 31.08.2018 r. 

4)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp informuję, że Zamawiający nie przewidywał zamiaru ustanowienia

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu). 

5)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):

Zamawiający  nie  stosuje  dynamicznego  systemu  zakupów,  ponieważ  nie  przewiduje  udzielenia

zamówienia w trybie określonym w art. 102 uPzp.
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