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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
informuje, że przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
221.000 euro na realizację zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg o nawierzchni utwardzonej
z użyciem samochodów ciężarowych z posypywarkami-solarkami i ciągników z rozrzutnikami zostaje unieważniony.
UZASADNIENIE
Do dnia wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o., której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zamówienia. Dokonano pozytywnej weryfikacji złożonej oferty wraz z oświadczeniami Wykonawcy,
tj. Wykonawca wstępnie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Oferta, która została złożona jako jedyna w postępowaniu została najwyżej oceniona. Działając na podstawie art. 26
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. Dokumenty i oświadczenia złożone na wezwanie Zamawiającego, jako środki dowodowe nie potwierdzają
spełniania warunków udziału w postępowaniu na warunkach określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
W wymaganym terminie złożono formularz 3.1 „Potencjał techniczny” oraz załączono zobowiązanie do współpracy –
zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia sprzętu, jednakże w treści oferty Wykonawca nie przewidział
posługiwania się potencjałem podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu postępowanie zostaje
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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