
 

1 

 

                                                                                                             
 
 

             Mirosławiec, dnia 15.10.2015r.  
 

GIŚ.271.105.2015.AS.                                                             
         

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 
28.09.2015r. pod numerem: 141661 – 2015r. p.n.: „Letnio – zimowe utrzymanie 
ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków 
autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta 
Mirosławiec”. 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że 
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: „Letnio – zimowe 
utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków  
autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec” 
zostało unieważnione.  
 
Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia 
postępowanie, jeżeli: „1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie 
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.  
 
Uzasadnienie faktyczne:  
 Na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 
dnia: 28.09.2015r. na zadanie p.n.: „Letnio – zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, 
placów, parkingów, schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnieniem 
koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec” zamieszczone na portalu BZP pod numerem: 
141661 – 2015r., oraz na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie, do dnia 
składania ofert, tj. do dnia 14.10.2015r. do godz. 12.00 złożono następujące oferty: 
  

 
Numer 
oferty 

 
Nazwa, siedziba i adres 

Wykonawcy 

Punktacja 
przyznana 
ofertom w 
kryterium: 
cena – 95% 

Punktacja 
przyznana 
ofertom w 

kryterium: termin 
płatności faktur 

VAT – 5% 

 
Łączna  

punktacja 
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Usługi Budowlano – 
Transportowe, Paweł Drab  
Dzwonowo 20 
78 – 630 Człopa  

 
 

00,00 pkt 

 
 

00,00 pkt 

 
 

00,00 pkt 
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Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Usługi Budowlano – Transportowe, Paweł 
Drab, Dzwonowo 20, 78 – 630 Człopa została odrzucona przez Zamawiającego na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) ze względu na niezgodność treści 
oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca do swojej oferty załączył kalkulację cenową nieodpowiadającą treści 
modyfikacji SIWZ, które Zamawiający dokonał w trakcie przedmiotowego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
Elementy, które stanowią niezgodność z wymogami określonymi w załączniku nr 1a: 
Kalkulacji cenowej to źle przyjęta krotność za usługę letniego oczyszczania chodników oraz 
placów, parkingów, przystanków i zatok autobusowych. Wykonawca w kalkulacji cenowej 
podał przewidywaną krotność w wysokości: 14 razy zamiast zgodnie z dokonaną przez 
Zamawiającego zmianą z dnia 08.10.2015r.: 56.  

W związku z brakiem możliwości poprawienia oferty przez Zamawiającego zgodnie z 
dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 3), ze względu na istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy, 
poprzez dokonanie znaczącej zmiany ceny oferty Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy.  

 
 

 
 Z poważaniem 

                                                                                        
                                                                                           /-/ Burmistrz Mirosławca 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono w dniu: 15 października 2015r.:  

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

 


