URZĄD MIASTA MILANÓWKA
Milanówek, dnia 17.11.2014r.

TOM.271.1.24.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/26/OŚZ/14
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych
na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Pielęgnacja zieleni miejskiej na
terenie miasta Milanówka”

ZAW IADOMIE NIE O UNIEWAŻNIEN IU
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 7 i art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w związku
z częściowym uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę Zakład Usług
Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, ul. Wiejska 13 05-805 Otrębusy, Zamawiający:
1. unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu,
2. odstępuje od podpisania umowy z wybranym wykonawcą Urządzanie, Utrzymywanie Zieleńców
Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich, ul. Ludna 7B 05-822 Milanówek
i tym samym przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Po zakończeniu czynności oceny i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
niezwłocznie przekaże zawiadomienie o wyniku oceny wszystkim Wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu, w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Uzasadnienie
W dniu 6 listopada 2014r Wykonawca Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk,
ul. Wiejska 13 05-805 Otrębusy – uczestnik postępowania poinformował Zamawiającego o niezgodnej
z przepisami ustawy Pzp czynności oraz o zaniechaniu czynności do których Zamawiający był
zobowiązany na podstawie przepisów ustawy. Wnosząc informację Wykonawca przekazał
Zamawiającemu, że wybrana w dniu 4 listopada 2014r. oferta jako najkorzystniejsza jest nie zgodna z
SIW, gdyż przedłożona umowa na składowanie odpadów jest niezgodna z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami ustawy o odpadach..
Zamawiający nie chcąc narazić się na zarzut przeprowadzenia postępowania z naruszeniem
ustawy Prawo zamówień publicznych postanowił unieważnić czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
i przeprowadzić ponowne badanie i ocenę ofert złożonych w postępowaniu.
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