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Koło, dnia 28.07.2021 r. 

ZP.271.10.2021 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - negocjacje fakultatywne 

wg. art. 275 pkt 2 ustawy Pzp pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 

BUDYNKU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6 

W KOLE NA ŻŁOBEK i NOWE MIEJSCA ŻŁOBKOWE W MIEŚCIE 

KOŁO” 

 

 Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający w oparciu o art. 260 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), 

dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - 

negocjacje fakultatywne wg. art. 275 pkt 2 Pzp pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy 

ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole na żłobek” i „Nowe miejsca żłobkowe 

w mieście Koło”.  

Uzasadnienie: 

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty, obie oferty zostają odrzucone, co skutkuje 

unieważnieniem postępowania na podstawie art. 255 pkt. 2), który mówi: Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: 

2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty 

podlegają odrzuceniu; 

Uzasadnienie odrzucenia ofert: 

Oferty podlegające odrzuceniu 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Uzasadnienie odrzucenia 

1. 

RAM-BUD  

Rafał Oliwecki,  

Nowy Krzymów 33,  

62-513 Krzymów 

Podstawa prawna: Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 2 lit. c PZP.  
Art. 226.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

2) została złożona przez wykonawcę: 

 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub 

innych dokumentów lub oświadczeń; 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie spełnił warunku udziału 
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w postępowaniu w zakresie posiadania ubezpieczenia OC firmy. Ze 

złożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

ubezpieczenie wynika, że między polisami obowiązującymi w terminie 

związania ofertą jest przerwa jednodniowa tzn. pierwsza polisa OC z PZU 

potwierdza okres ubezpieczenia od 07.07.2020 r. do 06.07.2021 r., 

natomiast druga polisa OC TU i R WARTA S.A. obejmuje okres od 

08.07.2021 r. do 08.07.2022 r. Wykonawca musi spełniać warunki udziału 

w postępowaniu przez cały okres prowadzonego postepowania. Przerwa 

jednodniowa między złożonymi polisami powoduje brak ubezpieczenia 

w zakresie OC w dniu 07.07.2021 r. i stanowi naruszenie postawionego 

w tym zakresie wymagania, co skutkuje obowiązkiem odrzucenia oferty 

na podstawie wskazanej na wstępie. 

2. 

Przedsiębiorstwo KJS 

Krzysztof Szurgot 

ul. Konarskiego 26 

62-600 Koło 

Podstawa prawna: Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 

ust 1 pkt 14 ustawy Pzp.  
 

w związku z: 

 

art. 97 ust. 10, który stanowi: Jeżeli wadium jest wnoszone w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, 

wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej. 

 

Art. 226.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 

14) 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; 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył w postępowaniu wadium 

w formie elektronicznej dodatkowo składając na nim swój podpis, co 

spowodowało zmianę treści dokumentu przez co dokument ten stracił 

status oryginału, przekłada się to na nieskuteczne zabezpieczenie oferty 

wymaganym wadium, powodujące konieczność odrzucenia oferty na 

podstawie wyżej skazanego przepisu. 
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