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   ZAWIADOMIENIE 
O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1,  2 i  3 części ,   

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.  11 

ust.  8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie 
ze stanem użytkowania na gruncie w stosunku do działek stanowiących własność Gminy Miasta 

Radomia, 
ogłoszonego w dniu 31.05.2017r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.bzp.uzp.gov.pl, pod numerem: 

522395-N-2017. 

 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.). W/w artykuł stanowi, że „Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu (…)”. 

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert tj. do 08.06.2017r.  
do godz. 09:00 wpłynęło po 1 ofercie na 1, 2 i 3 część zamówienia. W dniu 08.06.2017r. 
Zamawiający wezwał Wykonawcę: ZENIT–  Usługi geodezyjne Sylwia Bakalarz, ul. Kozienicka  
213 f, 26 - 600 Radom do udzielenia, w terminie do dnia 14.06.2017r. wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia cen złożonych przez w/w Wykonawcę ofert dla wszystkich 
trzech części zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny za wykonanie w/w usługi  
w zakresie wszystkich części zamówienia były niższe o ponad 30% od wartości zamówienia 
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania 
zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie złożył 
przedmiotowych wyjaśnień, w związku z czym Zamawiający odrzucił złożone przez Niego oferty 
w zakresie wszystkich trzech części zamówienia, na podstawie przepisu art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, 
który stanowi, że „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”.     
       

          W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 1, 2 i 3 części zamówienia 
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…) postanowiono jak na wstępie. 
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