Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka: 2019-03-11

Pismo: RG-Z.271.18.2019

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
(dot. części II)
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w roku 2019:
Cz. II - Konserwacja zieleni w parku nad stawem, wpisanego do rejestru zabytków,
utrzymanie czystości wody stawu przy ulicy 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej oraz utrzymanie
zieleni wokół pływalni miejskiej na obszarze 19 492 m2
z powodu: w toku postepowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest do
unieważnienia postępowania.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art.
180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE
W toku postępowania wpłynęła tylko jedna oferta od firmy Tomasz Tułowiecki ”ABLE”,
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Ponieważ zaoferowana cena
znacząco odbiegała od ustalonej wartości szacunkowej zamówienia, Zamawiający wezwał
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
zaproponowanej ceny. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedstawił pismo, w którym
wyjaśnił, iż zaoferowana cena nie obejmuje całego zakresu przedmiotu zamówienia i nie zrealizuje
umowy za kwotę wskazaną w ofercie. Zamawiający dokonał oceny wyjaśnień i stwierdził, iż oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.
Ponieważ nie zostały złożone inne oferty niepodlegające odrzuceniu, Zamawiający unieważnił
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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