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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z uczestnictwem Państwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych  /Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą Pzp” 

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa oraz montaż 

z uruchomieniem zregenerowanych fabrycznie kompletnych dwóch modułów tłocznych 

agregatu hydraulicznego MTS 505.60 (sygnatura sprawy: 65/ZZ/AZLZ/2016), Zamawiający 

informuje o:   

1) odrzuceniu oferty Wykonawcy ELHYS Sp. z o.o. ul. Naukowa 45, 02-463 Warszawa na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp; 

2) unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

  

W postępowaniu została złożona następująca oferta: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena brutto 

Okres 

gwarancji 

1. ELHYS Sp. z o.o. 

ul. Naukowa 45, 02-463 Warszawa 

134 070,00 zł 12 miesięcy 

 

Ad.1)  

Oferta Wykonawcy ELHYS Sp. z o.o., ul. Naukowa 45, 02-463 Warszawa podlega odrzuceniu. 

 

Podstawa prawna 

art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp 

 

Uzasadnienie prawne 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione 

w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 

 

Uzasadnienie faktyczne  

Zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu, przed upływem 

terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium w wysokości 

3 000 zł.  

W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt 4. 

„Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych 

na rachunek bankowy określony w ust. 3 pkt. 1)”. 

Do oferty Wykonawca dołączył potwierdzenie wykonania operacji zapłaty wadium dokonanej 

w dniu 21.11.2016 r. o godz. 9:30.  

Zamawiający dokonał sprawdzenia w swoim systemie bankowym informacji na temat 

wpłaconych wadiów w formie pieniężnej. Wadium wpłacone przez Wykonawcę na rachunek 



Zamawiającego zostało na nim zaksięgowane w dniu 21.11.2016 r. o godz. 15:57, a więc 

po upływie terminu składnia ofert. 

Z uwagi na fakt, iż do upływu terminu składania ofert Wykonawca skutecznie nie wniósł 

wymaganego przez Zamawiającego w postępowaniu wadium, jego oferta podlega odrzuceniu.   

 

Ad. 2) 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie 

wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

 

Złożona w postępowaniu oferta podlega odrzuceniu. Mając na względzie okoliczności 

faktyczne oraz obowiązujący stan prawny, unieważnienie przedmiotowego postępowania jest 

uzasadnione i konieczne. 

 


