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Smołdzino, dn. 4 października 2013 r.

Wykonawcy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino,
gminie Smołdzino”. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Unieważnienie postępowania

Działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamiam, iż Zamawiający - Gmina
Smołdzino, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w

trybie

przetargu

nieograniczonego na robotę dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino, gminie Smołdzino. Projekt
finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na

lata

2007

–

2013

i

dotacji

Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku".
Uzasadnienie
Zawiadamiam, że w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907) postępowanie zostało unieważnione, ponieważ
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z uwagi na liczne rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a załączonymi do postępowania
przedmiarami robót. W przedmiarach robót zawarto błędne ilości materiałów, nie zawarto
elementów robót elektrycznych. W związku z faktem, iż Zamawiający nie posiada przedmiaru
robót na część robót tj. na roboty elektryczne, nie ma możliwości dołączenia go do postępowania.
Jedyna

posiadana

dokumentacja

została

załączona

do

niniejszego
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postępowania.
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Zamawiający uznaje, iż postępowanie dotknięte jest nieusuwalną wadą powodującą możliwość
unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedstawiony opis przedmiotu
zamówienia, załączona dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót są nieścisłe
i niekompletne, co powoduje iż zakres robót jest niejasny, stanowi obiekt licznych wątpliwości
oraz uniemożliwia rzetelne przygotowanie ofert przez Wykonawców. W związku z powyższym
niemożliwym stało się zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Ponadto informuję, iż po zebraniu kompletnych, nie zawierających błędów, przedmiarów robót,
Zamawiający poweźmie czynności o wszczęciu kolejnego postępowania. W związku z powyższym,
zgodnie z art. 93 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U.
z 2013 r., poz. 907), Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie
zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Z poważaniem

/-/ Wójt Gminy Smołdzino
Lidia Orłowska-Getler
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