
3/11/ZP/2014 Węgry, 23 czerwca 2014 roku

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i  dostawa armatury  wod.-kan.  dla  Gminnego  Zakładu  Gospodarki
Komunalnej w Żórawinie”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 – Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) unieważnia

postępowanie  prowadzone  w  ramach  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Zakup  i

dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie.”

oznaczone jako nr 3/ZP/2014

Uzasadnienie 

Po  dokonaniu  analizy  stanu  faktycznego  i  prawnego  Zamawiający  stwierdza

niezgodność  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  z  obowiązującymi  przepisami

prawa i ogłoszeniem nr 63573-2014 z dnia 25 marca 2014 roku.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono naruszenie artykułu 7 w/w ustaw

poprzez  podanie  niewłaściwej  podstawy  prawnej  w  rozdziale  7  SIWZ.  Rozporządzenie

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być

składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami) zostało uchylone z dniem 31 grudnia 2009

roku. 

W  rozdziale  9  SIWZ  pkt.  1  ppkt.  1.1  nie  określono  sposobu  oceny  podanego

kryterium, wykazano jedynie sam warunek bez jego oceny. 

W rozdziale 10 SIWZ pkt. 1 ppkt. 1.7 Zamawiający żądał przedstawienia informacji

z banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  przypadkach  gdy
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Wykonawca  powołuje  się  na  zdolność  finansowa innych  podmiotów.  W ogłoszeniu  jakie

ukazało  się  na  stronach  Biuletynu   Zamówień  Publicznych  Zamawiający  zażądał

przedstawienia  opłaconej  polisy,  a  nie  informacji  z  banku  lub  spółdzielczej  kasy

oszczędnościowo-kredytowej. Jednocześnie w pkt. 2 ppkt. 1.2 stwierdzono, że „dokumenty, o

których mowa w ppkt. 2; 5; 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.” SIWZ nie posiada w rozdziale 10 pkt. 2 podpunktów 2, 5 i

6, tym samym brak jest konkretnego odniesienia do żądanej czynności prawnej. 

W ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 25 marca 2014 roku nr 63573-2014  w pozycji

III.4.4) znalazł się zapis odnoście przynależności do tej samej grupy kapitałowej, brak jest

takiego  odniesienia  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  która  nie  określa

przynależności podmiotów do grupy kapitałowej. 

Zamawiający mając na celu i uwadze zachowanie zgodne z przepisami Ustawy Prawo

Zamówień  Publicznych  postanowił  unieważnić  postępowanie  przetargowe.  Jednocześnie

biorąc pod uwagę wyroki Krajowej Izby Odwoławczej i aby w dalszym ciągu nie uchybiać

przepisom  ustawy  i  przepisom  wykonawczym  podjęto  czynności  mające  na  celu

dostosowanie SIWZ do wymogów prawnych. O publikacji nowego ogłoszenia o zamówieniu

zostaną powiadomieni wszyscy oferenci. 

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński
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