
ZA.271.50.2020
METRYKA ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu samochodowego realizowanych

w ramach projektu pn.:"Mechanika najwyższych lotów" współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)

Część nr 5 - Dostawa wyposażenia wulkanizacji

zamówienie podstawowe

Nr PZPU:

Zamawiający:  Miasto Gliwice

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: dostawy

Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:

przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11
ust 8 pzp  

Data wszczęcia postępowania:

09-07-2020 r.

Rozstrzygnięcie postępowania (części):

 unieważnienie postępowania

Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia
umowy:

  22-09-2020 r.

Nr zawartej umowy:

Wybrany wykonawca (nazwa):

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

10-11-2020 nr ogłoszenia 510224160-N-2020

Wartość zawartej umowy

netto:
zł

brutto: 
zł

Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:

             liczba para-protestów ogółem:     0

Odwołania:

             liczba odwołań ogółem:        0

Skargi do sądu:

             liczba skarg ogółem:             0

……………………………………………..
(osoba sporządzająca)



Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części nr 5 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
W zakresie części nr 5 do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.07.2020 r. do godz. 09:00 zostały złożone
cztery oferty. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
W trakcie czynności badania i oceny złożonych przez Wykonawców ofert Zamawiający stwierdził błąd
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 5 (załącznik nr 6E do SIWZ), polegający
na niewłaściwym określeniu objętości całkowitej zbiornika wanny wulkanizatorskiej:
- jest: min. 450 litrów;
- powinno być: max. 450 litrów.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
części nr 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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