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INFORMACJA

O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

tuO

,,Budowa ogrodzenia boiska pilkarskiego w Kolbuszowej Dolnej"

Ogloszenie w Biuletynie Zam5wieri Publicznych nr 529742-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 540064720-N-2019 z dnia03-04-2019 r.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 540065152-N-2019 z dnia03-04-2019 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlan

I. Zamawiaj4cy tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obroric6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

dzialaj4c na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zam6wiet'r publicznych (tj. Dz. U.22018 r. poz. 1986 zp62n. zm.), informuje,2e odrzuca

oferty nastgpuj 4cych firmy:

1. Zal<lad Instalacji Elektrycznych Jan Kubik

Cmolas 290. 36-105 Cmolas

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozdziale 9 SIWZ, Wykonawcy byli zobowiEzani

do wniesienia wadium przed uplywem terminu skladania ofert, kt6ry zostal ostatecznie
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zakreSlony na dziefi I 1 kwietnia 2019 r. godzina 10:00. Jednoczesnie Zamawiaj4cy zaz:naczyl,

i2 wadium wnoszone w pieni4dzu, Wykonawcy powinni wplacic przelewem na rachunek

bankowy ZamawiajEcego a wniesienie wadium w pieni4dzu bgdzie skuteczne, jezeli

w podanym terminie znajdzie sig na rachunku bankowym Zamawraj4cego. Z analizy

dokumentacji ksiggowej Zamawiaj1cego wynika, 2e Wykonawca Zaklad Instalacji

Elektrycznych Jan Kubik, Cmolas 290,36-105 Cmolas nie wni6sl wadium do terminu skladania

ofert, zatem interes Zamawiaj4cego, jakim jest materialne zagwarantowanie zloaenia

prawidlowej oferty przez Wykonawcg nie zostal zabezpreczony w spos6b naleZlty.

W przedmiotowej sprawie zwrocil trzeba takze uwagg na jednolity pogl4d prezentowany

w orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej, zgodnie, z ktorym wniesienie wadium jest

skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego Zamawiaj1cego nalezn4 kwot4

wadium (por. wyroki Krajowej Izby Odwolawczej z dnta 19 marca 2009 r. w spr. KIOIUZP

2013110,8 stycznia 2010 r. w spr. 23 stycznia2012 r. w spr. KIO 52112, Wyrok KIO z dnia29

sierpnia 2012 r. sygn. akt 1766112). Podobnie, wykladania art. 45 ust. 3 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (j. Dz. IJ.22018 r. poz. 1986 zpohn. zm.),

jednoznacznie wskazuje na obowi4zek, niejako ,,frzycznego" dostarczenia wadium

Zamawraj4cemu przed terminem skladania ofert. Uznaje sig wigc, iz przed tym terminem

w dyspozycli Zamawiaj4cego winna znale2c sig czy to gwarancja wadialna czy wadium

wniesione w pieni4dzu (na rachunek Zamawiaj4cego), tak aby juz od chwili skladania ofert

m6gt skutecznie zabezpieczeniem wadialnym rczporzEdzac i ewentualnie zaspokoi6,

roszczeniaprzypisane ustaw4 (Wyrok KIO z dnia29 sierpnia 2012 r. sygn. akt 1766/12,).

Zgodnie z art. 89 ust I pkt 7b Ustawy z dnia29 stycznia2)\4 r. - Prawo zamowien publicznych

(t1.Dz.U.22018 r. poz. 1986 zpo2n. zm.),Zamawiaj4cy odrzuca ofertg, jezeli wadium nie

zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy,.je2eli zamawiaj4cy 24dal

wniesienia wadium. Wykonawca ponosi, zatem wszelkie ryzyko zwi4zane ze skuteczno5ci4

dostarczenia Zamawiaj4cemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed

terminem skladania ofert. Zastosowanie przeslanki wykluczenia wykonawcy zawart€1

w vVw przepisie jest tu niejako ,,automatyczne", uzaleZnione od wyst4pienia wskazanych
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tam okolicznoSci, kt6re nie s4 dodatkowo powi4zane zjakimkolwiek stopniem zawinienia

ich wyst4pienia. W tym stanie rzeczy zasadnym byto podniesc jak na wstgpie.

2. F.P-H-U,,FASADA" Robert Paklos

Cmolas 386. 36-105 Cmolas

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozdziale 9 SIWZ, Wykonawcy byli zobowi4zani

do wniesienia wadium przed uptywem terminu skladania ofert, kt6ry zostaL ostatecznie

zakreSlony nadzien l1 kwietnia 2019 r. godzina 10:00. Jednoczesnie Zamawiaj4cy zaznaczyl,

iz wadium wnoszone w pieni4dzu, Wykonawcy powinni wplaci6 przelewem na rachunek

bankowy Zamawiaj4cego a wniesienie wadium w pieni4dzu bgdzie skuteczne, jezeli

w podanym terminie znajdzie sig na rachunku bankowym Zamawiaj4cego. Z analizy

dokumentacj i ksiggow ej Zamawiajqcego wynika, ze Wykonawca F.P-H-U,,FASADA" Robert

Paklos, Cmolas 386, 36-105 Cmolas nie wni6sl wadium do terminu skladania ofert., zatem

interes Zarnawiaj4cego, jakim jest materialne zagwarantowanie zloZenia prawidiowe.l oferty

przez Wykonawcg nie zostal zabezpieczony w spos6b nale2yly.

W przedmiotowej sprawie zwrocic trzeba takZe uwagg na jednolity pogl4d prezentowany

w orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej, zgodnie, z kt6rym wniesienie wadium jest

skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego Zamawiaj4cego nalean4 kwot4

wadium (por. wyroki Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 19 marca 2009 r. w spr. KIONZP

2013110,8 stycznia 2010 r. w spr. 23 stycznia2}I2r. w spr. KIO 52112, Wyrok KIO z 'dnia29

sierpnia 2012 r. sygn. akt 1766112). Podobnie, wykladania art. 45 ust. 3 Ustawy z dnia 29

stycznia2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.22018 r. poz. 1986 zpo2n. zm.),

jednoznacznie wskazuje na obowi4zek, niejako ,,frzycznego" dostarczenia wadium

ZamawiajEcemu przed terminem skladania ofert. Uznaje sig wigc, t2 przed tym terminem

w dyspozycji Zamawiaj4cego winna znaleI(, sig czy to gwarancja wadialna czy wadium

wniesione w pieni4dzu (na rachunek Zamawiaj4cego), tak aby juz od chwili skladania ofert
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m6gt skutecznie zabezpieczeniem wadialnym rozporz4dzac i ewentualnie zaspokoii,

roszczenia przypisane ustaw4 (Wyrok KIO z dnia?9 sierpnia 2012 r. sygn. akt 1766112).

Zgodnie z art. 89 ust I pkt 7b Ustawy z dnia29 stycznia2}}4 t - Prawo zam6wieri publicznych

(t.1. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poLn. zm.), Zamawiaj4cy odrzuca ofertg, jezeli wadium nie

zostalo wniesione lub zostalo wniesione w spos6b nieprawidlowy,jeZeli zamawiaj1cy z4dal

wniesienia wadium. Wykonawca ponosi zatem wszelkie ryzyko ztvi4zane ze skutecznoSciq

dostarczenia Zamawiaj4cemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed

terminem skladania ofert. Zastosowanie przeslanki wykluczenia wykonawcy zawartej

w w/w przepisie jest tu niejako ,,automatyczne", uzaleznione od wyst4pienia wskazanych

tam okolicznoSci, kt6re nie s4 dodatkowo powi4zane z jakimkolwiek stopniem zawinienia

ich wyst4pienia. W tyn stanie rzeczy zasadnym bylo podnieS6 jak na. wstgpie.

II. Na podstawie art. 92 ust. I pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p62n. zm.) dalej zw. ustaw1 Pzp,

Zamawiaj4cy tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obroric6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

zawiadamia o uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zam6wienia publiLcznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

pn.: ,,Budowa ogrodzenia boiska piikarskiego w Kolbuszowej Dolnej".

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiaj4cy v\yznaczyl termrn sktadania i otwarcia ofert w przedmiotowym postgpowaniu

o udzielenie zam6wienia publicznego na dzien 11 kwietnia 2019 r. Do uptywu terminu

skladania ofert tj.: do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 wpiynglo osiem oferta

nazadanie pn.: ,,Budowa ogrodzenia boiska pilkarskiego w Kolbuszctwej Dolnej".

Zgodnie zobowiEzuj4cymi przepisami bezpoSrednio przed otwarciem ofertZamawiaj4cy podal

kwotg, kt6r4 zamrerza przeznaczyi na realizacjE przedrniotowego zamowienia

tj. 2ll 560,00 zl brutto (slownie: dwieScie jedenaScie tysigcy pigiset sze56dziesi4t zt 00/100).
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Komisja powolana do niniejszego postgpowania dokonala otweLrcia ofert i str,rrierdzila,

ze dwie oferty znajnizsz1 cenq tj. oferta Zakladu Instalacji Elektrycznych Jan Kubil,:, Cmolas

290,36-105 Cmolas na kwotg 118 054,93 zL oruz oferta F.P-H-U ,,FASADA" Robert Paklos,

Cmolas 386, 36-105 Cmolas zostaly odrzucone na podstawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publiczny,ch (tj. Dz. lJ. :z 2018 r.

poz. 1986 z po2n. zm.), 2e wzglgdu nie wniesienia wadium w terminie wskazan'ym przez

Zamawiaj4cego. Ze wzglgdu z powylszym Komisji przetargou,a stwierdzlta, '.ze oferta

z najni?sz1 cen4 brutto niepodlegaj4ca odrzuceniu przewyZsza krvotg, kt5r4 Zanrawiaj4cy

zamierzaprzeznaazyi na sfinansowanie zam6wienia. Cena oferty zLolonej przez ARKIO Artur

Kope6 ul. Ks. Sudola 21,36-122 D:zikowiec wynosila 274 122,02 zl brutto.

UZASADNIENIE PIIAWNE

Zgodnie z art.93 ust. I pkt 4 Ustawy Pzp, Zamawiaj4cy uniewaznia postgpowanie, jezeli cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z na1nilsz4 cen4 przewy2sza k'wotg, ktor4 Zarrtawiaj4cy

zamrerza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia, chyba ze Zamawiajqcy mohe zwiEkszy(,

tg kwotg do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej , Zamawiaj4cy ustalil, 2e nie moze zwigkszyc Srodk6w

na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia do ceny najkorzystniejszej oferty. D),spozycja

art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, me naklada na zarnawiaj4cego b<>zwzglgdnego obowi4zku

zwigkszenia brakuj4cej kwoty dofrnansowania, lecz daje ZamawiajEcemu uprawnienie

do poszukiwania doclatkowych Srodk6w finansowych. Na takim samym stanowisku stoi

Krajowa Izba OdwoLawcza, kt6ra w swoim Wyroku z dnia 20 kwietnia 2015 r. vr rsprawie

o sygn. akt KIO 694115 zauwa?yla,2e ,,Celem postgpowania o zamdwienie publiczne nie jest

nabycie przez j ednostk:g postgpowania ,, za wszelkq ceng " , ale nabycie go w warunknch wlasnej

knlkulacji i zalo2oneg,o budzetu na dany cel, co mieSci sig w autono,mii jednostki ddtonujqcej

nabycia olcreilonych rzeczy lub praw. Decyzja, wyrazajqca zamiar nabycia ob'eilonego

przedmiotu, tak jak ka2da decyzja podejmowana w wqrunknch ry'nkawych przez ,podmioty

komercyjne, zawiera vv sobie wyznaczone przez nabywcA granice, w jakich bgdzie sig poruszal,
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w tym granice finansowe, do jakich jest zainteresowany nabycie przedmiotu zam|wienia. Nie

spos6b, wigc obligowac zamawiaiqcego do poddawania knzdorazowo, gdy cena oferty

przelvoczy takwyznaczony pr6g, analizie swoich mozliwoicifinansowych, ponadwolg nabycia

przedmiotu zamdwienia za olcre:ilonq ceng. Zwigl<szenie tak zctloZonego bud2etu jest

ka2dorazowo odstgpstwem od pierwotnego zamiaru, a nie zasadq. Zasadq jest, zatem,

2e zamawiaiqcy jest zainteresowany nabyciem przedmiotu zam|wienia tylka do h,voty, jakq

podal na ofwarciu ofert, jaka ta, kt6rq zamierza przeznaczyt na sfinansowanie zqmdwienia.

Wobec powylszego, Zamawiaj4cy uniewaznia postgpowanie na zadania pn.: ,,Budowa

ogrodzenia boiska pitkarskiego w K.olbuszowej" na podstawie art. 93 ust. I pkt 4.

Pouczenie

Zgodnie z art. I80 ust I ustawy Pzp, Zamawiaj4cy informuje, 2e na powy2szq <:zywrol(,,

Wykonawcy nie przysluguje odwolanie.

OIrzymuj4:

I . KOBESPORT Sp. z o. o., ul. Sucharskiego 6i13, 54-400 OleSnica,

2. Przedsigbiorstwo WielobranZowe KOBUD Krzysztof O zga, Krawce 102A, 39 -4 10 Grgb6w,

3. May.pl Sp. z o. o., ul. Komunalna 17,83-000 Pruszcz Gdariski,

4. Zaklad lnstalacji Elektrycznyoh Jan Kubik, Cmolas 290,36-105 Cmolas,

5. KAZBUT Kasprzak Mariusz, Trzciana 477,39-304 Czermin,

6. F.P-H-U,,FASADA" Robert Paklos, Cmolas 386, 36-105 Cmolas,

7 . ARKO Artur Kopec, ul. Ks. Sitanislawa Sudola 3 | , 36-122 Dzikowie,

8. Firma BudowIana,S|J2DA" Zbigniew Gufuda, ul. Szkolna 104,36-147 Kosowy,

9. a/a


