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stupsk, dnia 15 lipca 2019r.

lNFoRMAoA o UN|EWAŻNlENlU PosTĘPoWANlA
na podstawie art.92 ust. 1 pkt 7 iań,93 ust.3 ustawy dnia 29 stycznia 2oo4r, Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2018r, poz. 7986 z póżn. 2m.) zwanej dalej Pzp.

Zamawiający:
Gmina stupsk, ul, H. sienkiewicza 10, 06-561 stupsk
e-mail: ugstupsk@Doczta,onet,pI
adres stronv internetowei: www.stupsk.bipgmina.pl

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogigminnei Nr 230614W na odcinku od km0+000 do km 0+421,85 w
miejscowości stupsk

Uzasadnienie prawne;
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie ań. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp W związku z art.86 ust. 1 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotoWym postępowaniu termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 15 lipca 2019r. na godz,
10.10. W dniu 12 lipca 2019r., tj. przed upływem terminu otwarcia ofert doszło do przypadkowego otwarcia
kopeńy, W której złożono ofertę do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Z8odnie z ar. 86 ust 1Pzp z zawańoŚcią ofert nie moźna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
NiemożnoŚĆ zapoznania się z treścią złożonej oferty ma charakter bezwzględny idotyczy wszystkich osób.
każde otwarcie ofert sugeruje, iż z ofertą mógł się ktoś zapoznać przed terminem wyznaczonym przez
ZamaWiające8o. Przypadkowe otwarcie oferty spowodowało, iż zaistniała obiektywna możliwość wybory
najkorzystniejszej oferty, z naruszeniem przepisu art, 86 ust. 1 Pzp a takowe naruszenie miałoby wplyw na
Wynik postępowania.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7
Pzp, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy W sprawie zamówienia publicznego, w związku z atr.86 ust. 1 Pzp.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przYczYn leżących po stronie
zamaWiającego wykonawcom, którzy zlożylioferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o
zwrot uzasadnionych kosztÓW uczestnictwa W postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert,
zgodnie z art.93 ust.4 Pzp.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zaWiadomi o Wszczęciu kolejnego postępoWania, które dotyczy
tego samego przedmiotu zamÓWienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamóWienia, zgodnie z ań. 93 ust,5
Pzp.

Zgodnie z art. 180 Pzp. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej lzby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
PodPisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego
certyfikatu lub rÓWnoważnego Środka spełniającego Wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. ],80
ust,4 i5 Pzp.
Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 18O ust. 5 Pzp.
Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej lzby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do
zamawiającego upływa zgodnie z ań, 182 ust 1 pkt 1i2 Pzp.


