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w/g rozdzielnika
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Montaż pomp ciepła, instalacji
fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Wymiana urządzeń grzewczych na terenie
Gminy Szydłowiec”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na montaż pomp
ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu „Wymiana
urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”.
Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 ustawy p. z. p. Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu
zostały złożone dwie oferty.
1. Oferta nr 1 złożona przez Promag International Sp. z o.o., ul. Podleśna 77, 05-552 Łazy
została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: nie
została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego – oferta nie została podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ.
2. Oferta nr 2 złożona przez Ekologika Sp. z o.o. Rzeczyca ul. Polna 6, 21–560 Międzyrzec
Podlaski została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli: wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3. – Oferent nie wniósł wadium tzn.
potwierdzenie wniesienia wadium nie zostało załączone do oferty oraz wadium nie wpłynęło
na rachunek Zamawiającego.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia
postępowania na w/w podstawie prawnej.
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