KIWK/ZP/MJ/1440/03/2020

Katowice, 03.03.2020 r.
DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji deszczowej
w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach" nr sprawy: KIWK/PN/07/I/2019/
MRÓWCZA GÓRKA KD.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z Wyrokiem KIO
z dnia 21 lutego 2020 r. – sygn. akt KIO 247/20, wydanym na skutek uwzględnienia przez Krajową
Izbę Odwoławczą odwołania, wobec czynności i zaniechania podjęcia czynności przez Zamawiającego,
w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji
deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach" - nr sprawy:
KIWK/PN/07/I/2019/ MRÓWCZA GÓRKA KD, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym
postępowaniu unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przystępuje do dokonania
ponownej czynności badania i oceny ofert.
Zamawiający w dniu 27.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym
postępowaniu. W dniu 28.01.2020 r. (pismo z dnia 27.01.2020r. – KIWK/ZP/MK/530/01/2020)
Zamawiający zawiadomił wykonawców, biorących udział w postępowaniu, o dokonanej czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty. W odpowiedzi na powyższe wykonawca, Zakład Instalacji
Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wniósł do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec podjętych czynności i zaniechania podjęcia czynności
przez Zamawiającego w toku przedmiotowego postępowania. W wyniku uwzględnienia
w części zarzutów podniesionych w odwołaniu Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z dnia 21 lutego
2020 r. – KIO 247/20, nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty, dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach,
z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp oraz wezwanie
wykonawcy, TIM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Ergopol” Sp. z o.o. Sp. komandytowa
z siedzibą w Katowicach do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny.
Z poważaniem
Członek Zarządu
Prezes Zarządu
Andrzej Cebula
Władysław Spyrka
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