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ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA 
  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
nie przekraczającej równowartości kwoty 206.000 euro na sporządzenie dokumentacji tj. 
inwentaryzacji powykonawczej architektoniczno-budowlanej ogłoszonego na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl, w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu www.uzp.gov.pl numer 
ogłoszenia: 110777-2009 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu w dniu 
13.07.2009 roku. 

Zamawiający zawiadamia, iŜ w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało 
uniewaŜnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ). W/w artykuł stanowi, iŜ zamawiający 
uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeŜeli cena najkorzystniejszej oferty 
przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).  

Ponadto Zamawiaj ący informuje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post ępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
-     Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił 
ofertę złoŜoną przez firmę: ARCHITEKTKI – GRUPA PROJEKTOWA Weronika Chwalibogowska, 
ul. Słoneczna 242, 05-506 Lesznowola. Zgodnie z treścią tego przepisu Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeŜeli została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego  z udziału w postępowaniu                      
o udzielenie zamówienia publicznego. W/w Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
-     Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z post ępowania. 

Informujemy, Ŝe zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 
wykluczył wykonawcę: ARCHITEKTKI – GRUPA PROJEKTOWA Weronika Chwalibogowska, ul. 
Słoneczna 242, 05-506 Lesznowola z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie ze 
wskazanym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, 
którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy,                                     
z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3.  

Zamawiający w dniu 21.07.2009r. wezwał w/w firmę, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia złoŜonych wraz z ofertą dokumentów, 
określonych przez zamawiającego w pkt XI.1.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. W wyznaczonym przez zamawiającego terminie, tj. do dnia 
24.07.2009r. do godz. 15:00 Wykonawca nie uzupełnił wymaganego powyŜej dokumentu 

 
W związku z powyŜszym postanowiono jak na wstępie.  


