KIWK/ZP/MK/4766/08/2020

Katowice, 18.08.2020 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Uporządkowanie systemu
odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach”
nr sprawy: KIWK/PN/02/I/2020/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK

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 31.07.2020 r. orzeczenia
w postępowaniu odwoławczym
(sygn. akt KIO 1267/20), uwzględniającego odwołanie wobec czynności i zaniechania podjęcia
czynności przez Zamawiającego, w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok,
ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach” nr sprawy: KIWK/PN/02/I/2020/POIŚ/
WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu
unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający w dniu 28.05.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym
postępowaniu, jednocześnie zawiadamiając wszystkich wykonawców (pismo z dnia 28.05.2020 r. –
KIWK/ZP/MK/3209/05/2020), 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 31.07.2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok, w którym orzekła
o uwzględnieniu odwołania i nakazała Zamawiającemu dokonania powtórnej czynności badania i oceny
ofert oraz wykluczenie wykonawców JUSTMAR Turczyński Marcin z siedzibą w Chełmie Śląskim
oraz ETP S.A. z siedzibą w Katowicach.

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6
numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06
e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl www.kiwk.katowice.pl
KRS: 0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
NIP 9542588939 REGON 240612757
Wysokość kapitału zakładowego: 455 283 500,00 zł, wniesiony w całości

Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Andrzej Cebula
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