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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
ZPJPN/RbJOl/2018 — ZADANIE NR 3

Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
tDz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące MODERENIZACJI PŁYWALNI PRZY
UL. KONCERTOWEJ 4W WARSZAWIE w zakresie zadania nr 3 tprace wykończeniowe)

Uzasadnienie:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

cena brutto oferty Wartość szacunkowa Okres
Numer oferty Nazwa tfirma) i adres wykonawcy brutto/netto gwarancji

TENEO Piotr Gregorczyk 187 843,77 zł 131 007,96 zł brutto 6Q-dR1

1
Ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa 106 510,54 zł netto 60 miesięcy

Jednocześnie zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp poprawił oczywistą omyłkę pisarską.
Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał, że udziela gwarancji na okres 60 dni zamiast 60 miesięcy. Wg zamawiającego
jest to omyłka określona w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Rzp. Powyższe potwierdził przedstawiciel Wykonawcy będący obecny
podczas otwarcia ofert.

Zgodnie z treścią siwz, zamawiający wymagał co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji. Wykonawca składając ofertę
w całości zaakceptował warunki określone w siwz (wymagany 36 miesięczny okres gwarancji), co potwierdził oświadczeniem
woli w treści oferty.

W rozdziale XIV siwz dotyczącym kryterium oceny ofert zamawiający określił, że przyzna Wykonawcy:

• 20 pkt jeżeli Wykonawca oświadczy, że udzieli gwarancji na okres co najmniej 48 m-cy

• 40 pkt jeżeli Wykonawca oświadczy, że udzieli gwarancji na okres co najmniej 60 m-cy

Wykonawca będący specjalistą w branży budowlanej i działający zgodnie z przepisami prawa ma świadomość, że okres
gwarancji wynikający z Kodeksu cywilnego wynosi 1 rok, a rękojmia 3 lata (w kontraktach budowlanych na ogół przyjmowane
są 3 letnie okresy gwarancji).
W związku z powyższym, zdaniem zamawiającego intencją Wykonawcy było udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy a nie 60
dni.

Otrzymuje Wykonawca biorący udział w postępowaniu
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