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Węgliniec 29.01.2019r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę zbiornika i pompowni
wody w Starym Węglińcu”.

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, iż postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i
rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu” zostało unieważnione na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy.

Uzasadnienie
Postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym
Węglińcu” zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy Prawo zamówień
publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Po wszczęciu przedmiotowego postępowania Zamawiający powziął wiedzę o
nieprawidłowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa inwestycja ma być
przeprowadzona na obiekcie, który w sposób ciągły odpowiada za zaopatrzenie w wodę w
trzech miejscowościach: Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin. Zamawiający nie uzgodnił z
Zakładem Usług Komunalnych w Węglińcu sposobu zabezpieczenia na wypadek przerw w
dostawie wody, sposobu rozwiązania dostawy zastępczej wody dla odbiorców na czas
prowadzonych robót budowlanych związanych z inwestycją, nie wskazał w specyfikacji
procedury informowania Zakładu o przerwach wynikających z realizacji inwestycji i nie
uzgodnił z Zakładam sposobu prowadzenia robót z uwzględnieniem przepisów higienicznosanitarnych dotyczących urządzeń wodociągowych oraz wymogów jakie muszą spełnić
pracownicy podczas realizacji robót na obiekcie. W wyniku braku powyższych uzgodnień
Wykonawcom nie określono sposobu realizacji prac budowlanych w trakcie ciągłej pracy
obiektu i niemożliwe jest ustalenie kosztów związanych z zabezpieczeniem dostawy wody.
Dodatkowo w przedmiotowej umowie nie zostały określone procedury zatwierdzenia
wbudowywanych materiałów przez Zakład, oraz nie zostały określone częstotliwości narad
koordynacyjnych w udziałem Zakładu.
Opis przedmiotu zamówienia jest niewątpliwie elementem znaczącym i warunkującym
złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych
Wykonawców. Jakiekolwiek błędy w tym zakresie, niedopełnienie wymogu precyzyjności i
jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp
mogłyby spowodować nieodwracalne skutki w postaci rozbieżnego zrozumienia przedmiotu

