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ZAWIADoMIENIE o UNIEWAZNIENIU PosTĘPowANIA

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn': Rozwój terenów zieleni na

obszarze miasta Tarnobrzega w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 ,,Poprawa jakości środowiska miejskiego'',

oś priorytetowa II'

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. _ Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. ) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający

uprzejmie informuje o uniewżnieniu w/w postępowania w zakresie zadania 1, 2 i 3.

Przedmiotowe postępowanie w każdym z zadań zostaje unieważnione na podstawie art. 93

ust' 1 pkt. 7 ustawy Pzp., poniewaz obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaŻnieniu umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemoŻliwiającą zawarcie niepodlegającej

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez

Zamawta1ącego czynności lub zarriechania dokonania czynności z naruszenięm przepisów

ustawy Pzp., które miało lub mogło mieó wpływ na wynik postępowania.

Podstawa faktyczna:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w pkt. XV L2. SlwZ w kazdym z zadan

wskazał inrrę niż w formularzu ofertowym długości okręsów gwarancj i i rękojmi' będące

kryterium w przedmiotowym postępowaniu.
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Wykonawcy złożyli formularzę ofertowę z długościami okesu gwarancj i i rękojmi nie

odpowiadającymi zapisom SIWZ.

Zamawta1ący przygotowuj ąc wzór formularza ofertowego niezgodny z zapisami pkt. XV. 1.2.

SIWZ doprowadził do s1'tuacj i, że nie moŻe dokonaó wyboru najkorzystniej szej ofeńy, gdyŻ

złożonych ofert nie można ocenić w k1terium długości okresu gwarancji i rękojmi, co

skutkuj e tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obarczone jest wadą. Co

więcej, wadą niemoŹliwą do usunięcia, bowiem na obecnym ętapie postępowania, które ma

miejsce po upływie terminu składania ofert, niemozliwym jest wprowadzenie zmian w

zapisach SIWZ w odniesieniu do zmiany formularza ofeńy t1. załącznika nr 1 do SIWZ.
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