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Warszawa, 11.07.2017 r.

L. dz. CEZ - 359/17
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 19 POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
serwisu i konserwacji oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń
budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT.
Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, unieważnia
postępowanie w zakresie części 19, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 20.04.2017 r. do godz. 13.00 do
Zamawiającego wpłynęła oferta w zakresie części 19, złożona przez Wykonawcę Eurowater Sp. z o.o.,
ul. Izabelińska 113, 05-080 Izabelin, jednakże Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawca wezwany do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 6 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 nie złożył ww.
dokumentu. W związku z powyższym podlega wykluczeniu zgodnie z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 ustawy, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wezwany do złożenia uzupełniających wyjaśnień dotyczących wyliczenia
zaoferowanej ceny za świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, do wyznaczonego
terminu, tj. do dnia 31 maja 2017 r. do godziny 16.00 nie złożył wymaganych wyjaśnień.
Zgodnie z art. art. 90 ust. 3 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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