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Egz. pojedynczy

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1. W oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

zawiadamia,  że  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Termomodernizacja

i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w  ramach Programu

Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020-  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na

termomodernizacji budynku Komisariatu III Policji w Sosnowcu” odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MAR – BUD ZUH
Józef Krukowski

ul. Płocka 9
41-200 Sosnowiec

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z rozdziałem IVA punkt 2 SIWZ  Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:

Uproszczony kosztorys  ofertowy wraz z  wykazem materiałów -  nie dołączenie  do oferty  uproszczonego kosztorysu

ofertowego  wraz  z  wykazem  materiałów  lub  dołączenie  niepodpisanego  kosztorysu  ofertowego  przez  Wykonawcę

będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., ponieważ, niniejszy kosztorys

stanowi część oferty. oraz rozdziałem X punkt 4 SIWZ Kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji uproszczonej wraz

z  wykazem  materiałów  ma  zawierać  wszystkie  pozycje  przedmiaru  i  winien  uwzględniać  zastosowane  przez

Zamawiającego  pozycje,  ilości,  współczynniki,  ze  zmianami  dokonanymi  przez  Zamawiającego  przed  terminem

składania ofert. Wykonawca nie załączył do oferty wraz z kosztorysem uproszczonym wykazu materiałów.

Uzasadnienie prawne:

Mając powyższe na uwadze oferta Wykonawcy MAR – BUD ZUH Józef Krukowski ul. Płocka 9, 41-200 Sosnowiec

podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający odrzuca

ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2

pkt 3”.

2. Zestawienie złożonych ofert:

Kryterium

Wykonawcy

Oferta 001
MAR – BUD ZUH
Józef Krukowski

ul. Płocka 9
41-200 Sosnowiec

Cena 1 625 020,11 zł



Kryterium

Wykonawcy

Oferta 001
MAR – BUD ZUH
Józef Krukowski

ul. Płocka 9
41-200 Sosnowiec

Gwarancja na roboty budowlane 60 miesiące

POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia Zgodnie z oświadczeniem złożonym na formularzu
ofertowym

Warunki płatności Zgodnie z oświadczeniem złożonym na formularzu
ofertowym

3) Streszczenie ofert:

Kryterium

Wykonawcy

Oferta 001
MAR – BUD ZUH
Józef Krukowski

ul. Płocka 9
41-200 Sosnowiec

Cena ----------

Gwarancja na roboty budowlane ----------

4. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie „Zamawiający

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie

wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.”

Wyk. BWSz
- rozesłano zgodnie z rozdzielnikiem


