KIWK/ZP/MJ/4360/07/2020

Katowice, 28.07.2020 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 3, 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 w wyniku ustnego
ogłoszenia przez KIO w dniu 09.07.2020 r. orzeczenia
w postępowaniu odwoławczym
(sygn. akt KIO 682/20), uwzględniającego odwołanie 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.
Zamawiający w dniu 20.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym
postępowaniu, jednocześnie zawiadamiając wszystkich wykonawców (pismo z dnia 20.03.2020 r. –
KIWK/ZP/MK/1823/03/2020), 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 dniu 09.07.2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok, w którym orzekła
o uwzględnieniu odwołania i nakazała Zamawiającemu odrzucenie wybranej najkorzystniejszej oferty
wykonawcy TIM Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ERGOPOL” Sp. z o.o., Sp.
komandytowa.
Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
w przedmiotowym postępowaniu.
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