URZĄD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 24.10.2018 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr sprawy: O-ZP.271.40.2018
Dot. postępowania pod nazwą: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW KOMUNALNYCH
WOKÓŁ JEZIORKA NA OSIEDLU PÓŁNOC II

Miasto Ełk na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia.
I. Uzasadnienie prawne:
art. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. Uzasadnienie faktyczne:
1. Ww. postępowaniu złożono następujące oferty:
- Oferta nr 1, wykonawcy: LandCOM Projects Sp. z o. o., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 89 781,33 zł brutto,
b) termin wykonania: do dnia 01.12.2018 r.,
c) głównym projektantem będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej i która posiada doświadczenie z wykonania dwóch projektów budowy
terenów rekreacyjnych lub parków z elementami małej architektury (m.in. plac zabaw, siłownia
terenowa) oraz oświetleniem parkowym o powierzchni minimum 5 000 m2 (każdy).
- Oferta nr 2, wykonawcy: Studium Sp. z o. o. Sp. k., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 145 140,00 zł brutto,
b) termin wykonania: do dnia 10.12.2018 r.,
c) głównym projektantem będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej i która posiada doświadczenie z wykonania dwóch projektów budowy
terenów rekreacyjnych lub parków z elementami małej architektury (m.in. plac zabaw, siłownia
terenowa) oraz oświetleniem parkowym o powierzchni minimum 5 000 m2 (każdy).
2. W prowadzonym postępowaniu dokonano wykluczenia wykonawcy:
- LandCOM Projects Sp. z o. o., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
zobowiązany był do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
których mowa w art. 86 ust. 5 (tj. informacji z otwarcia ofert), zamawiającemu Oświadczenia o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami którzy złożyli
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający informację z otwarcia ofert zamieścił na
stronie internetowej w dniu 27.08.2018 r., Wykonawca w terminie 3 dni nie złożył przedmiotowego
Oświadczenia.
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 wezwał wykonawcę do złożenia powyższego Oświadczenia.
Wykonawca wezwanie otrzymał 02.10.2018 r. i miał 5 dni od dnia otrzymania na złożenie Oświadczenia.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty.
W związku z brakiem uzupełnienia na wezwanie zamawiającego wykonawca podlega wykluczeniu
z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych,
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ponieważ wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie
wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku
podstaw do wykluczenia z postępowania) oświadczenia.
Na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę, jeżeli została
złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Liczba punktów przyznana ofertom:
Oferta nr 2, wykonawcy: Studium Sp. z o. o. Sp. k., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
Liczba punktów w kryterium Cena: 60,00 pkt.
Liczba punktów w kryterium Termin wykonania: 0,00 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kadry: 20,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 80,00 pkt.
Zamawiający na przedmiotowe zadanie mógł przeznaczyć kwotę 95 000,00 zł brutto i nie może tej
kwoty zwiększyć. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega
unieważnieniu, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (145 140,00 zł brutto), wykonawcy Studium
Sp. z o. o. Sp. k., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa, przewyższa kwotę, którą zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kwoty tej nie może zwiększyć.

Podpis
PREZYDENT MIASTA
/-/
Tomasz Andrukiewicz
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