
Gmino Kolbuszowa
ul. Obrortc6w Pokoiu zr,

;'6-100 Kolbuszowo, wo|

Gmina Kolbuszowa

ul. Obronc6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

,,Budowa oSw

,,Budowa oSwietlenia

z postanowieniem art. 85

Kolbusizowa, dnia 15 maja Z0l9 t'

"{iwA:..-',j.-) 21
:.;'ti'ijA
iJ' zz lz ggg

-232

na zadanle Pn.:

a boiska pilkarskiego w Kolburszowej Dolnej"

iska pilkarskiego w Kolbuszowej Dolnej"

2 orcz art. 85 ust. 4 Ustawy Pzp, Zamawiajqcy w dn

Ogloszenie w BiuletYnie Zam wieriPublicznychnr52gT22-N-2Cr19zdnia2019'03-27r'

Ogloszenie o zam6wieniu - ty budowlane

1, T,amawta.iqcY tj. Gmina

dzialalqc na Podstawie

(Dz. U. z 2018 r. Poz'

WykonawcY:

lbuszowa ul' Obroircow Pokojr'r 21,36 - 100 Kol

rt., 89 ust. I pkt 7a Ustawy Prawo zamowlen icznych

l) ADA LI H Sp. z o,o.,Budy Kozickie 56,09 - 500 Gostynin

986) dalej zwan4,,Ustaw4 Pzp", informujq Ze odtzu ofertg

wa

L[GHT

I zgody,

wlenla

tern jest,

zgodnie

u 7 maja

Zamawiai4cY w trYbie art. ust. 1 pkt TauPzp odrzucil ofertq Wykonawcy AD

Sp. z o.o., BudY Kozickie 5

o ktorej mowa w art. 85 ust,

W zwi4zku z. Przedlulqqcq

. 09 - 500 Gostynin, poniewaZ $'ykonawca nre

Ustawy Pzp naprzedluZenie terminu zwtqzan\a ofert4'

iE procedur q zakofczenia postqpowania o udzielenie

publicznego, Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmi



2019 r. zwr6cil sig do Wykonarlvcy z wnioskiem o wyra4enie zgo<ly na przedluzenie terminu

zawi4zaniaofert4 oraz przedluZpnie okresu waznoSci wadium, na c)zas niezbEdny do zawarcia

umowy w w/w postgpowaniu tj. o 30 dni.

Oswiadczenie Wykonawcy dotf,cz.qce wyralenia zgody na przedluZenie tenninu zawrqzama

ofertq oraz przedluze:nie okrfsu waznoSci wadium naleZalo przekazac Zamawiajqcemu

w formie pisemnej w rLieprzekr{czalnym terminie do dnia 10 maja 2019 roku"

Do dnia t0 maja 2019 r'. Wlkonawca tj. ADA - LIGHT Sp z o.o., Budy Kozickie 56,

09 - 500 Gostynin nie zzlo2.yl wymaganego oSwiadczenia z ieclnoczesnym przedluzeniem

okresu waznoSci wadium. o (tcirym mowa powy2ej. Dlatego tr:z brak zgody na wniosek

ania ofert4 o czas wskazany powyZei. skutkuje

a Ustawy PzP.

dwolawcza, kt6ral w swoim wyroku z dnta

06.02.2017 r. (Sygn. akt KIO [51117) uwaLa,2e obowiqzek odrz:ucenia oferty na podstawie

art. 89 ust 1 pkt 7a t-lstawy Pzp aktualizuje sig, w sytuacji kt6rej na wezwanieZamawiaj4cego

do przedluzenia terminu zwiEi,ania ol-ert4 Wykonawca takiej zgody nie wyrazil. Zgoda nie

glgdu na zasadg pisemnoSci postqpowania

e czynnoSci wskaz:uj4ce na wolg przedlulenia

czenia woli, kt6re powinno byi utrwalone na

piSmie. Izb podkreSlili,r te:Z.. 2e $kutek w postaci odrzucenia oferty nie jest zwiqzany z brakiem

zwiqzania of'ert4" ale z nie wlraZeniem zgody na przedluzenie termrnu zwi1zania ofertq na

warunkach, o kt6rych mowa w art. 85 ust. 2 uPzp. JeSli do tego czasu Wykonawca nie podj4l

czynnoSci na wezwanie Zflmawiaj4cego, to nale?y przyj4c. wobec braku zgody'

(czynnoSci pozytywnej ) , ze [gody tej nie udziela. Wnioskow anie a conftario pozwala

na stwierdzenie. ze skoro Wykf nau'ca nie przedlo'2yl na wezwanie terminu zwiqzania z ofertq

na warunkach wskazanych prz.fzZamawialqcego, tzn. to 2e nie w.yrazil takiej zgody.

W tym stanie rzeczy z:asadnym bylo podnieSc jak na wstqpie.

2) Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o., ul. Pulawska 38, 05 - 500 Piaseczno

Obiekty Sportowe Sp. z o.o., ul.

I pkt 7a Ustawy Pzp odrzucil ofertg Wykonawcy Panorama

Pulawska 38, 05 - 500 Piaseczno, poniewaZ Wykonawca

w art. 85 ust, 2 u Pzp na przedluzenie terminu zwtqzanianie wyrazil zgody, o ktorej mpwa

ofert4.



W zwi4z.ku z przed6Laj4c4 siq flrocedur4 zakohczenia postgpowanjia o udzielenie zamowienia



3) Akar Sp. z o,o., ul- Zuwiszy Czarnego 26a,35 - 082 Rzeszow

Pzp odrzucil of'ertg Wykonawcy Akar Sp'

zesz6w, poniewa,Z Wykonawca n\e wyrazil

rzedluzenie termi nu zwi4zania ofert4.

W zwi4zku z przedluZt:r.l4c4 sig procedur4 zakolczenia postgpowan,ia o udzielenie zam6wienia

publicznego. prowadzilnego w trybie przetargu nieograniczonego., kt6rego przedmiotem jest,

,,Budowa oSwietlenia boiEka pilkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" zgodnie

z postanowieniem art. 85 ust. I oraz arL 85 ust. 4 lJstawy Pzp, Z'amawiaj4cy w dniu 7 maia

2019 r. zwr6cil siq do Wl,,konawcy z wnioskiem o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu

zawiqz.aniaofcrt4 oraz.. pr',redlu{enie okresu waZnoSci wadium, na czas niezbqdny do zawarcia

umow'y w w/w postQpr3pslniu tj' o 30 dni'

Oswiadczenie Wykonawcy dofyc z4ce wyrailenia zgody na przedluzenie terminu zawi4zania

ofert4 oraz przedluZenie okresu waznoSci wadium naleZalo ptzekazac Zamawiajqcemu

w formie pisemnej w nieprzekrac zalnym terminie do dnLia 10 maja 2019 roku

p. z o.o., ul. Lawiszy Czarn<:go 26a' 35 - 082

nra z jednoczesnym przedluzeniem okresu

zej. Dlatego teL brak zgody na wniosek

t4z,an\a ofert4 o czas oznaczony powyZej,

skutkuje odrzuceniem olbrty z- odnie z arL 89 ust I pkt 7a Ustawl' Pzp.

'fakie stanowisko potwi,:rdza Kra-iowa lzba Odwolawcza, kt6ra w swoirn wyroku z dnta

2e obowi4zek odrzucenia oferty na podstawie

sytuacji ktorej na wezwanie Zamawtaj4cego

konawca takiej zgiody nie u'yrazil. Zgoda nie

glgdu na zasadg pisemnorici postqpowania

re czynnosci wskazuj4ce na wolg przedluZenia

adczenia woli, ktr5re powinno byi utrwalone

na piSmie. Izb podk:reStila teZ, ze skutek w postaci odrzucenia oferly nie jest zv'ttqzany

z brakiem zwi4zanta oft:rt4. ale z. nie rnyrazeniem z.gody na przedluzenie terminu zwiqzania

ofert4 na warunkach. o k.torycf r rnow'a w aft. 85 ust. 2 uPzp. JeSli do tego czasu Wykonawca

rrie podj4t cz-ynnosci na wezlvanic 7.anawta.j4cego. to nalezy p'rzyj4c, wobec braku zgody

(czynnoSci pozytywnejl,, ze 4godV tej nie udziela. Wnioskowanie a contrario pozwala na

stwierdzenie. ze skoro V/ykoniawca nie przedloZyl nawezwanie terminu zwrqzanra z ofertqnra

warunkach wskazan)/c h prz.ez. zamawia.iqcego, tzn. to 2e nie wyrazil takiej zgody.
4



k na wstgPie.

Obroncow Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Ustawy z dnta 29 stycznia'2004 r, - Prawo

oz. 1986 z po2n. zm.), informuje, ze wybrana

teri6w oceny ofert rckreslonych w SIWZ oferta

tJiltl t" Zbignierv GuZda

6 - 147 Kosowy

: dziewigidziesi4t szeS6 tysigcy czterysta

.lednoczeSnie infbrmujemy. 2e flo w/w postgpowania wplynqlo piEc ofert:

Lp.

I ADA - LIGHT Sp. z o.o,

lludy Kozickie 56

09 500 Oostynin

Of'erta odrzucona

2 PANORAMA OBIEIKI'Y
SPORTOWE SP. Z O,O.

05 500 Piaseczno
ul. Pulawska 38

Ot'erta odrzucona

3. AKAR Sp. z o.o.
35 - 0ll2 Rze sz6'"r'

ul /-arviszv C'zarnego 26a

Ofbrta odrzucor.ra

A EL _ SPORT
Malgorzata Pawlaczyk
ul. Rawicka l8
60 I l3 Poznalr

7 791.72 t,1 49,12pk| 5 lat | 40,00 pkt 89. | 2 pkt

). Firma Budowlana
,,ct-jzt)A"
Zbigniew GuZda
ul. Szkolna 104

36 - 147 Kosowl'

5 1'16.-.]5 zl 60.00 pkt 5 lat | 40.00 pkt I 00.00 pkt

Dzialajqc w oparciu o art.

zamowien publicznl,ch (t j.

ust. I pkt. 2 Ustawy z dnia 2l) stycznia 2004 r. - Praw

r.. U. z 2018 r. poz. 1986 z poLn. zm.).Zamawiaiqc

WO

lcy



zawiadamia. iz- PodPisanie

w terminie nie krotszYm niz

Otrzymuj4:
l. Ada-Light SP. z o. o.,

2. Panorama ObiektY

3. Akar Sp. z o, o.. ul'

4. EL-SPORT Matgorzata

5. Firma Budowlana.,GU

6. ala

w sprawie zam6wienia publicznego moZe

5d i bd dnia przeslania o wyborze najkorzystnie;sze1 o

Kozickie 56, 09-500 GostYnin,

Sp. z o. o., ul. Pulawska 38,05-500 Piaseczno,

y Czarnego 26a,35-082 Rzesz6w,

laczyk, ul. Rawicka 18, 60-l l3 Poznafl,

" Zbigniew Gu2da, ul' Szkolna 104,36-14'7 Kosowy'

Bu IslRz


