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INFORMACJA O UNIEWAzNIENIU POSTEPOWANIA
ORAZ

ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, na zadanie pod nazwq:

,,Dostawa material6w i armatury na potrzeby Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji"
Nr sprawy 6/2021

prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z arl. 275 pkt 1 ustaw z dnia 11 wzesnia 2019 r. Prawo
zam6wien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawE Pzp

Zamawi4qcy, tj. Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., 59-100 Polkowice dzialajqc na podstawie
na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. informuje o uniewaznieniu Ww post?powania o udzielenie

zamowienia publicznego oraz odzuceniu oferty zlozonej w niniejszym postepowaniu.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp. Zamawiajqcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zam6wienia
publicznego jezeli wszystkie zlozone oferty podlegaly odrzuceniu.

U z a sad n ie n ie f a ktycz n e :

W Mw postepowaniu o udzielenie zamowlenia publicznego, ogloszonego w BZP pod nr. 2021|BZP
00065858/01 w dniu 27 .05.2021 r. do uplywu skladania ofert , tj. do dnia 01 .06.2021 r. do godz. 1 1 .30 wplynqla
jedna oferta zlozona przez :

N.T.l, Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne
uf . Portowa 1,67-200 Gfog6w"

z cena ofertowa brutto w wysokoSci 572 553,73 zI oraz kryterium ,,warunki platno6ci" 30 dni od daty
dorgczenia faktury.

Jedyna oferta ztozona w niniejszym postQpowaniu zostala odrzucona na podstawie art. 226 ust. l pkt 5) ustawy
Pzp. , poniewaz jej tresd jest niezgodna z warunkami zam6wienia. Zamawiajqcy w dokumentach zamowienia
jednoznacznie okreslil, iz nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czqsciolvych, a wszystkie pozycje

formulaza ofertowego winne byC wypelnione. W czQsci 2 kol. 11 kalkulacji ceny ofertowej wykonawca nie
wskazal wartosci ceny jednostkowe.l , a tym samym wartosci netto i brutto za dostawg materialu wskazanego w
tej pozycji. W zaistnialej sytuacji nie ma mozliwosci poprawy oferowanej ceny zgodnie z ustawe pzp. , zas
zlozona oferta jest niezgodna z dokumentami zamowienia w spos6b zasadniczy i nieusuwalny.

Wobec tego, Ze jedyna oferta zlozona w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
podlegala odzuceniu, Zamawi'Ecy uniewaznia postqpowanie na podstawie art. 255 pkt2) ustawy Pzp.

Pouczenie:
Wobec czynnosci podjQtych przez Zamawiajqcego przyslugujE Euodki ochrony prawnej , ktdrych procedury
okreslono w ustawie Pzp- Dzial lX,, Srodki ochrony prawnej" , art. 505-590
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Kapltal Zalladowy:
137 889.300 PLN

Sqd Rejonowy dla Wroclawia
Fabrycznej
we WroclawiLr lX Vwdzial
Gospodarczy Krajowego
Rejeslru Sqdowego
Numer KRS: 0000074347

NIP:692-000-12-19
REGON:390558659

Konto:
Santander Bank Polska Sp6lka
Akcyjna O/Polkowace
nr Konla
94 10902109 0000 0005 5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
lel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgrn-polkowice.com.pl

e-mall: pgm@pgm-polkowice.com.pl

ul. Dqbrowsbego 2, 59-100 Polkowice


