
  
Brzeźnio, dn. 17.01.2014r. 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności   

dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr R.271.14.2013 na zadanie pn.:  

Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m
3
/d w miejscowości  Brzeźnio na działkach nr 

209 i 210  Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki 

jako etap  II zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap 

racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” 

 

Gmina Brzeźnio informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 3  ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) unieważnia wybór 

oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego w dniu 15.11.2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 466714-

2013, na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 

Brzeźnio.  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w dniu 03 stycznia 2014 roku (na 6 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, który upływał 9 stycznia 2014 roku) wystąpił do Wykonawców z wnioskiem  

o przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie wadium. Następnie w dniu  

8 stycznia 2014 roku (w terminie związania ofertą) Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą. Wykonawca „Instalbud” Sp. z o.o., ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35- 105  

Rzeszów, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie wyraził zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą, nie przedłużył również ważności wadium. W związku 

z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych 

Wykonawca:
 

„Instalbud” Sp. z o.o., ul. Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów  

zostaje wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia wybór oferty najkorzystniejszej, 

dokonany dnia 08 stycznia 2014 roku. 

 

Uzasadnienie prawne: 

art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   

z 2013 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

W związku z zapisem zawartym w siwz Nz. R.271.14.2013 na:  

Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m
3
/d w miejscowości  Brzeźnio na działkach nr 

209  i 210  Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki 



  
jako etap  II zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap 

racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca się 

do Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma. 

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania pisma poprzez odesłanie 1 strony 

otrzymanego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne pismo dnia 

……………….. pieczęć i podpis przyjmującego. 

 

               Wójt Gminy 

       /-/ mgr Dorota Kubiak 

    Kierownik Zamawiającego 

 


