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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: uniewaznienie postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na usługę związaną z
wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pt.:

''Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuŻ ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi''

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kłobuck w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji
projektowo-kosztowej pn.: ''Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuŻ ulic Podleśnej i GoŚciniec w Nowej Wsi'',
ogłoszonego w dniu 22.01.2016 r. pod numerem 115128 - 2016 chciałbym poinformowac, Że zamawiający
uniewaznia niniejsze postępowanie.

Uzasadn ienie faktyczne.
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie, do wymaganego terminu składania ofert wpłynęła tylko

jedna ofeńa' ktÓrą ze względu na jej niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunkÓw zamÓwienia,
odrzucono.
Zamawiający, w celu wyboru najkorzystniejszej ofeńy, ustalił dwa kryteria wyboru. Pierwszym nich było
kryterium ,,Cena'', ktÓre miało byÓ rozpatrywane na podstawie zaproponowanej ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, i ktoremu przYznano
znaczenie 95,0 pkt"

Drugim kryterium był ,,Termin płatności'', który miał byÓ"rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego
przez Wykonawcę w formularzu ofeńowym terminu płatności. Minimalny termin płatności' który ,,narzucił''
ZamawiĄący to 21dni, maksymalny 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAr przez Zamawiającego.
Temu kryterium nadano wagę 5 pkt. Przy czym Zamawiający zastrzegł wyraŻnie, iŻ'. ',w przypadku gdy
Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 30 dniowy termin płatności, ocenie będzie podlegał okres 30

dniowy. W przypadku zadeklarowania krótszego terminu niż21dni- oferta zostanie odrzucona.''
W złozonym przez Wykonawcę formularzu ofertowym, w pkt. 5 zadeklarowany został 14-sto dniowy termin
płatności. Zgodnie z zapisami powyzej, Zamawiający zmuszony był odrzuciÓ ofertę, jako niezgodną z
treścią SlWZ.

Uzasadnienie prawne:
Poniewaz w niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna ofeńa, która została odrzucona, to w

związku z art' 93 ust. '1 pkt 1 ustawy Prawo zamowień publicznych Zamawiający uniewaznia niniejsze
postępowanie o udzielenie zamÓwienia ze względu na fakt, ze nie złoŻono zadnej ofeńy niepodlegającej
odrzuceniu.
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