
Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15.82_120 Krvnice Morska. tel. (0 5$ 247 65 27. teUfax {0 5$ 247 65 ó6

Krynica Morska, dn.06.02.2014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dńa29 styczńa2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. nn.), rwanej dalej ustawą Pzp, Zattawiająpy informuję, ż
postąlowanie o udzielenie zamówienia publicanego na ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł
energii napotrzsby cieplne i energetyczne budynków Zespofu Szkfi w Krynicy Morskiej", nr
sprawy ZP.271.1.2014 w trybie przetarga nieograniczonego, na podstawie art. 93 ust. l pkt 7
ustawy zo stało unieważnione.

uzasadnienie

W prowadzonym postępowaniu na,,Opracowanie dokumentacji projektowej
niezbędnej do realizacji inweĘcji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na
potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej" wpłynęły
cńery oferty. Pierwszą ofertę w dniu 20.01.2014 r. o godz. 11.20 ńożyła firma PHU
,,TAROS" Tadeusz Rostkowski, ul. Długie Ogrody 4144,80-765 Gdansk. Drugąofertę w dniu
20.01.2014 r. o godz. 15.10 ńoĘło PPB ,,EKOBUD" s.c., Dmosin II 89B, 95-061 Dmosin.
Trzeciąofertę ńorył w dniu 21.01.2014 r. o godz.8.30 PPUH ,,VITARO",Dziepołć 3,97-
500 Radomsko. Czwartą ofertę ńożyła w dniu 21.01.2014 r. o godz. 9.10 firma ,,KREMER
GRAF'', A1. Gen. Hallera 14,80-401 Gdńsk.

W trakcie postępowania Komisja przetargowa dokonując ocęny ńożonych ofeń
umlńą że fteśó Specyfikacji Istotnych Warunków Zalnóńeńa jest niezgodna zustawąPzp
w części rozdziału [V ust. 1 dot. warunków udzińu w postępowaniu oraz sposobu
dokonywania oceny spełnienia Ęch warunków.

W myśl art. 93 ust. l pkt 7 ustawy Pzp, Zatnańający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówieńa, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiĄącą zawarcie niepodlegającej uniewaznieniu umowy w sprawie zamówjenia
publicznego.

Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest
zasadne i konieczrre

Jednocześnie informuję, że w najbliZszym czasie odbędzie się następne
poĘpowanie obejmująpe ten sam przedmiot zamóńeńa.
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