Toruń, dnia 02.09.2018r.
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
Sygnatura: DZP-271.68.2018
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) – dalej ustawa Pzp lub Pzp – informuję, iż postępowanie o udzielenie
zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy dwóch parkingów Park&Ride zlokalizowanych przy
ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego w Toruniu
zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
UZASADNIENIE: W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
Numer
oferty

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności
Wykonawców

17188

16657

Cena w [zł]
brutto

Termin gwarancji

Krzysztof Holwek EC Industria Krzysztof Holwek
ul. Zamkowa 36, 95-200 Pabianice

360.390,00 zł

4 lata

Marcin Bartoś Biuro Projektowe
i Nadzór Budowlany
mgr inż. Marcin Bartoś
Rychnowy 1B, 77-300 Człuchów

738.000,00 zł

4 lata

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawca: Krzysztof Holwek EC Industria Krzysztof Holwek, ul. Zamkowa 36, 95-200 Pabianice, nie wniósł wadium przed
upływem terminu składania ofert, tj. do godziny 8:45 dnia 19.08.2019r., zgodnie z wymogiem pkt 11.2. i 11.3. Rozdziału I
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej SIWZ. Wykonawca wniósł wadium w pieniądzu przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego, jednakże wpłynęło ono na ten rachunek o godzinie 9:21 dnia 19.08.2019r., a zatem po upływie terminu
składania ofert oznaczonego datą i godziną.
Z kolei Wykonawca: Marcin Bartoś Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany, mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1B, 77-300
Człuchów, wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, a mianowicie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, której ważność nie
obejmuje całego okresu związania ofertą, o czym stanowi pkt 11.8. Rozdziału I SIWZ. Termin składania ofert w niniejszym
postępowaniu oznaczony datą i godziną upłynął 19.08.2019r. o godz. 08:45. Określony przez Zamawiającego okres związania
ofertą to 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wobec tego okres związania ofertą należy liczyć od 19.08.2019r. godz. 08:45
włącznie do 17.09.2019r. godz. 08:45. Złożona wraz z ofertą gwarancja przetargowa jest ważna od 12.08.2019r. do 12.09.2019r. i nie
obejmuje całego okresu związania ofertą.
Ponieważ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustaw Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub
zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, zaszła konieczność odrzucenia złożonych ofert, a w konsekwencji unieważnienia
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO:
( pieczęć i podpis)
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