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OGŁOSZENIE
O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Miasta w Kościerzynie działając zgodnie z art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
5.000.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8 Marca,
Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie” podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Unieważnienie uzasadnione jest tym, że wykonanie zamówienia w terminach założonych przez
Zamawiającego jest niemożliwe, a przez to zawieranie umowy, która nie będzie mogła zostać wykonana
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie leży w interesie publicznym.
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakładał, że równocześnie z prowadzonymi
pracami będzie budowana sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i ciepłociąg przez MPI KOS-EKO
Sp. z o.o. Wykonawca robót zobowiązany został do udostępnienia terenu budowy na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociągowej i ciepłociągu na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po
wcześniejszym wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Zamawiający powziął wiadomość,
z której wynika, że wykonawca MPI KOS-EKO Sp. z o.o. nie posiada decyzji o pozwoleniu na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i ciepłociągu będącej poza zakresem przedmiotu zamówienia
a realizowanej równolegle z robotami wchodzącymi w zakres niniejszego postępowania.
Skutkować to będzie niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia w określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia okresie. Zadaniem Wykonawcy będzie - zgodnie z zapisami Opisu
przedmiotu zamówienia w pierwszej kolejności w terminie do 15.04.2013r. udostępnienie odcinka H-C-D od
ul. Miodowej do ul. 8 Marca. Teren zostanie przekazany MPI KOS-EKO Sp. z o.o. na ilość dni wskazaną
w tabelarycznym zestawieniu w Opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże MPI KOS-EKO Sp. z o.o. nie będzie
mogło przystąpić do realizacji własnego zakresu robót z powodu braku decyzji administracyjnych, nie wykona
robót i nie przekaże w zakładanym terminie placu budowy Wykonawcy. Fakt ten wpłynie bezpośrednio na
zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia i będzie on niezależny od Wykonawcy.
Zamawiający nie przewidział w projekcie umowy ani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy dotyczących zmiany terminu realizacji
przedmiotu zamówienia w przypadku niemożliwości bądź opóźnienia przystąpienia do prac innego
wykonawcy – MPI KOS-EKO Sp. z o.o.
W związku z powyższym w takich okolicznościach zawieranie umowy w niniejszym postępowaniu nie leży
w interesie publicznym.
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