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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA: 
„ 1. Remont  odcinka ul. Kopernika w Orzeszu.

  2. Remont  odcinka bocznego ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie 
(dojazd do ul. Łabędziej)

   3. Remont  odcinka ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach.
   4. Remont  odcinka  ul. Piaskowej w Orzeszu-Woszczycach.

   5. Remont  odcinka bocznego ul. Piastowskiej w Orzeszu-Woszczycach.
    6. Remont  odcinka ul. Dębowej w Orzeszu-Zawadzie.”

W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na realizację ww. zadania  na

podstawie art 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz.

U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający po dokonaniu otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu i po analizie złożonych

ofert, cen tych ofert w tym cen na poszczególne elementy tego zadania (poszczególne drogi) oraz

analizie  opisu  przedmiotu  zamówienia  zamieszonego  w  SIWZ,  stwierdził  zaistnienie  wady

postępowania  polegającej  na  błędnym  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  dotyczącym

„Remontu   odcinka  ul.  Magnoliowej  w  Orzeszu-Mościskach”.  Opis  zakresu  robót  dla  tego

elementu w pkt. III.3. SIWZ obejmował  „Remont odcinka nawierzchni na odcinku 130 mb, Dolna

warstwa podbudowy z z kruszywa łamanego – gr. 15 cm – 672,00 m2, Górna warstwa podbudowy z

kruszywa łamanego  – gr. 8 cm – 672,00 m2, Wykonanie nawierzchni z destruktu asf. – gr. 5 cm –

659,00 m2”,  ponadto  do SIWZ została  dołączona dokumentacja  projektowa i  STWiOR dla tego

elementu,  która  dotyczyła  większego  (pełnego)  zakresu  robót  dla  tej  drogi.  Dołączone  zostały

również dwa przedmiary robót łącznie obejmujące pełny zakres robót dla tego zadania. Zamiarem

zamawiającego była realizacja zakresu opisanego w pkt. III.3 SIWZ jednak załączona dokumentacja

obejmowała  zakres  większy.  Analiza  cen  złożonych  ofert  w  postępowaniu   wskazuje  na  różną

interpretację  przedstawionego  w  SIWZ  w  zakresie  ww.  ulicy  opisu  przedmiotu  zamówienia.

Doprowadziło to do złożenia nieporównywalnych ofert. 

Stwierdzona przez zamawiającego wada postępowania jest niemożliwa do usunięcia,  wskazuje na

dokonanie czynności  w tym postępowaniu z naruszeniem przepisu p.z.p., które miało lub mogło

mieć  wpływ  na  jego  wynik.  Zamawiający  dokonał  błędnego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  co

zostało stwierdzone po dokonaniu otwarcia ofert.
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