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tel. 12 63 92 303; 12 63 92 300, fax 12 63 92 305
e-mail: burmistrz@myslenice.pl

INW.271.1.5.2018

Dotyczy:

Myślenice, dnia 21.02.2018r.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg
publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice
oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Myślenice
będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – sołectwa
Bysina, Jasienica” (nr ref. INW. 271.1.2018)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2) oraz art. 93 ust 2 w zw. z art. 93 ust 1 pkt 1)
w zw. z art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm. – dalej jako ustawa pzp), niniejszym
zawiadamiam o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz
ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie
sołectw Gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice –
sołectwa Bysina, Jasienica” (nr ref. INW. 271.1.2018)
UZASADNIENIE:
Przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1)
ustawy pzp, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej
odrzuceniu.
Powyższe wynika z faktu, iż Wykonawca, który jako jedyny złożył ofertę w niniejszym
postępowaniu w wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 18 lutego 2018 r., stosownie do
treści art. 85 ust. 2, nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą (wraz z oświadczeniem o przedłużeniu okresu ważności wadium, względnie
nie dokonał wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą), wobec czego
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 a) ustawy pzp w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy pzp jego oferta została
odrzucona.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający postanowił o unieważnieniu postępowania
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Z poważaniem
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