
MIEJSKI DOM KULTURY W RADOMSKU

Radomsko dnia 4 lutego 2022r.

Zamawiaj  ący:  
Miasto Radomsko z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5
w imieniu i na rzecz którego działa
Miejski Dom Kultury w Radomsku
97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 5

Strona internetowa 
prowadzonego postępowania

  

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy : 271.1.2021

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
podstawowym  na  podstawie  art.  275  pkt.  1  ustawy z  dnia  11  września  2019r.  Prawo
zamówień publicznych pn. „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku”.

   Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo Zamówień

Publicznych   (t.j.  Dz.  U.  z  2021r  poz.  1129  ze  zm.)  zwanej  dalej  ustawą,  Zamawiający

informuje, iż na podstawie art. 255 pkt 6  ustawy unieważnia przedmiotowe postępowanie

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ponieważ  postępowanie  obarczone  jest

niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie unieważnienia:

   Otwarcie ofert  miało miejsce w dniu 27 stycznia 2022r. W toku czynności kontrolnych

w dniu 31 stycznia 2022r. Zamawiający ujawnił 3 zapytania dot. treści SWZ złożone przez

ePUAP   w dniach 29.12.2021r., 30.12.2021r. oraz 04.01.2022r. Zapytania te zostały złożone

w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy tj. nie później niż na 4 dni przed upływem

terminu  składania  ofert  (ogłoszenie  o  zamówieniu  z  dnia  27.12.2021r.,  pierwotny  termin

składania ofert – 12.01.2022r.) i dotyczyły elementów wyposażenia, wymaganych materiałów

budowlanych (rozbieżności w dokumentacji projektowej w zakresie styropianu wymaganego
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przy dociepleniu posadzki) oraz warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie udzielił

odpowiedzi na złożone zapytania do czego był zobowiązany treścią art. 284 ust. 2 ustawy.

Błędu tego Zamawiający nie mógł naprawić po otwarciu ofert. Brak odpowiedzi na złożone

zapytania  w  ocenie  Zamawiającego  spowodował  niejednoznaczność  opisu  przedmiotu

zamówienia,  który  to  z  kolei  nie  pozwolił  na  złożenie  porównywalnych  ofert.  Powyższe

doprowadziło  do  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji  co  skutkuje  koniecznością

unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (patrz

wyrok KIO z dnia 12 listopada 2019r. Sygn. akt. 2176/19).

     
  W imieniu Zamawiającego

                                            Dyrektor  
Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

-// -

Krzysztof Zygma 
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