
Korfantów, dnia  14.09.2011 r. 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

  

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie 

zawiadamia, że postępowanie NR1/WWiK/11prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych : 

Dostawa wraz z montażem  oczyszczalni ścieków do 100 RLM, wraz z 

przepompownią ścieków surowych i przepompownią ścieków 

oczyszczonych  do realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków  

w Przydrożu Małym” – 1 /WWiK/11 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759           

z późniejszymi zmianami). 

Przyczyną unieważnienia przetargu jest fakt, iż nie złożono żadnej oferty nie 

podlegającej odrzucenia.  

 Do przetargu złożono dwie oferty które zostały odrzucone:  

1. Oferta nr 01- ECOKUBE Sp. zo.o. ul. Wółczanska 128/134. Łódź została 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z powodu jej niezgodności ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w ofercie nie 

wykazał, że oferowane przez niego urządzenie odpowiada opisowi 

przedmiotu zamówienia zawartemu w specyfikacji mimo wezwania z dnia 

06.09.2011 r. do uzupełnienia braków oferty poprzez złożenie 

wyjaśnienia czy oferowane urządzenie posiada cechy i właściwości 

opisane w części III SIWZ. W odpowiedzi z dnia 07.09.2011 r. która 

wpłynęła do zamawiającego w dniu 08.09.2011 r. Wykonawca nie 

udzielił żądanych wyjaśnień. Ponadto zamawiający żądał uzupełnienia 

braków oferty poprzez dołączenia do ofert wykazu co najmniej dwóch 

dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat      

o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu 

zamówienia a wartości nie mniejszej niż 50% ceny oferowanej brutto, 

ponieważ  Wykonawca załączył do oferty wykaz dwóch dostaw z których 

tylko jedna odpowiada warunkom określonym w części VI ust. 1 pkt 1 

SIWZ.  Druga wykazana dostawa miała wartość niższą niż 50% ceny 

oferowanej brutto. Wykonawca mimo wezwania nie uzupełnił oferty        

w tym zakresie. Z tych względów oferta została odrzucona. 

 



2. Oferta nr 02 - Firma  Ekologiczna EKOLA  Aleksandra Cieliszak             

ul. Ossowskiego 53c 46-203 Kluczbork została odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu 

błędów w obliczeniu ceny które nie są oczywistą omyłką rachunkową.

             

Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy podał w ofercie cenę:          

1 613 332,00 złotych netto; 

Podatek VAT w stawce 23% w wysokości 3 450,00 złotych; 

198 438,36 złotych brutto; 
Z powyższego wynika, że kwota netto przewyższa kwotę brutto a kwota 

podatku VAT nie wynika z ceny netto i nie jest możliwe ustalenie w jaki 

sposób i od jakiej podstawy podatek został wyliczony. 

 


