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             Mirosławiec, dnia 27.10.2017r.  
 

GIŚ.271.21.2017.AS.                                                             
         

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Usługa utrzymania powierzchni 
utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z 
opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec”. 

 

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, iż 
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 146 ust 6 ustawy prowadzone przez 
Gminę i Miasto Mirosławiec, z siedzibą przy ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec, 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
niniejszej ustawy na zadanie pod nazwą: „Usługa utrzymania powierzchni utwardzonych 
(sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie 
gminy i miasta Mirosławiec” zostało unieważnione.  
 
Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli: „7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego”.  
 
Uzasadnienie faktyczne:  
 Na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 
dnia: 11.10.2017r. na zadanie p.n.: „Usługa utrzymania powierzchni utwardzonych 
(sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie 
gminy i miasta Mirosławiec” zamieszczone na portalu BZP pod numerem: 600799 – N - 
2017r., oraz na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie w dniu 11.10.2017r., 
do dnia składania ofert, tj. do dnia 19.10.2017r. do godz. 10.00 złożono następującą ofertę: 
  

 
Numer 
oferty 

 
Nazwa, siedziba i adres 

Wykonawcy 

Kryterium: 
cena – 60% 

Kryterium: 
Interwencyjne świadczenie 

usługi – 40% 

 
1. 

Konsorcjum firm: Usługi 
Budowlano – Transportowe, 
Paweł Drab  
Dzwonowo 20C 
78 – 630 Człopa – Lider 
konsorcjum, 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe, Piotr Drab, 
Dzwonowo 20A, 78 – 630 
Człopa – Partner konsorcjum  

 
 
941 321,32 zł brutto 
(po poprawie omyłki 
rachunkowej w treści 
oferty): 
1 108 648,92 zł brutto 
 

 
 

w ciągu 2 godzin od zgłoszenia 
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Wykonawca: Konsorcjum firm: Usługi Budowlano – Transportowe, Paweł Drab, 

Dzwonowo 20, 78 – 630 Człopa – Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Piotr 
Drab, Dzwonowo 20A, 78 – 630 Człopa – Parter konsorcjum do swojej oferty załączył 
kalkulację cenową w której nie zostały poprawnie dodane wszystkie pozycje, wycenione 
przez Wykonawcę. 
Elementy, które zostały pominięte przy zsumowaniu wartości wyceny usługi w kalkulacji 
cenowej to: posypywanie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych (Tabela: I. Zimowe 
utrzymanie ulic, dróg, chodników, placów, schodów, parkingów, przystanków i zatok 
autobusowych na terenie gminy i miasta Mirosławiec w okresie obowiązywania umowy. Lp. 
II Zimowe utrzymanie chodników, schodów i podjazdów poz. 2) wycenionych na kwotę: 
220,80 zł brutto oraz brak zsumowania poz. 1, 2, 3 opiewających na łączną wartość: 
217.128,80 zł (Tabela: III Utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni miejskiej, pasów 
przydrożnych, pielęgnacja rabat kwiatowych i koron drzew, wykonanie nowych nasadzeń 
kwiatów sezonowych i krzewów, ławki; b) Utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni miejskiej, 
pasów przydrożnych. Ponadto Wykonawca w kalkulacji cenowej źle przeliczył (pomnożył) 
wartość wykonania usługi z poz. 4 tabela III, lit. b) tereny zielone do wykaszania do 5 razy w 
sezonie na terenie gminy Mirosławiec – załącznik nr 16 do SIWZ podając wartość: 77 812 zł 
brutto zamiast 27 790 zł brutto. W związku z zaistnieniem w ofercie Wykonawcy 
oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający dokonał ponownego przeliczenia kalkulacji 
cenowej, w wyniku której cena oferty Wykonawcy wzrosła o kwotę: 167 327,60 zł brutto i 
ostatecznie wyniosła: 1.108.648,92 zł brutto. W oparciu o złożoną ofertę, Zamawiający 
ponownie dokonał oszacowania wartości zamówienia i w związku, z tym iż wartość 
zamówienia na: „Usługę utrzymania powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) 
oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec” 
przekracza wartość 209 000 euro, a Zamawiający przeprowadził procedurę o udzielenie 
zamówienia publicznego dla kwot poniżej progów określonych w art. 11 ust. 8 ustawy 
stosując „procedurę krajową” unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy 
art. 93 ust. 1 pkt 7) w/w ustawy.  

 
 

 
 Z poważaniem 

                                                                                        
 /-/ Burmistrz Mirosławca 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zamieszczono w dniu: 27 października 2017r.:  

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu; 
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.miroslawiec.pl; 

 


