Tomaszów Mazowiecki, 10.09.2018 r.

PROTOKÓŁ STANOWIĄCY DOKUMENT UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ
DN 300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2
PRZY UL. SIKORSKIEGO, ŚW. ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM"

Informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z poniższym.
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.08.2018r. do godziny 10.00
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta:

Nr
oferty

Nazwa Firmy

Adres Wykonawcy

Data i godzina
dostarczenia do
siedziby

Ilość uzyskanych
punktów w kryterium
cena brutto 100%

16.08.2018 r.
godzina 09.45

100

Konsorcjum Firm:
Lider:
1.

ZIEM-BUD Sp., z o.o.
Sp. Komandytowa
Partner:
DOMTOM - PLUS
Sp. z o.o.

93 – 412 Łódź, ul. Janusza
Korczaka 7
93 – 460 Łódź, ul.
Chocianowska 20A

Wykonawca Konsorcjum Firm: Lider: ZIEM-BUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Partner: DOMTOM-PLUS
Sp. z o.o., który złożył w toku postępowania ofertę nr 1 spełnił wszystkie wymagania określone w zapytaniu
ofertowym, w tym wymagane warunki udziału w postępowaniu. Z związku z czym Zamawiający dokonał
wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej do realizacji zamówienia (protokół z dnia 23.08.2018r. stanowiący
dokument wyboru oferty).

Przy tym należy wskazać, że wskutek zaistnienia niżej opisanych okoliczności nie zachodzi możliwość wykonania
niniejszego zamówienia, przedmiotowe postępowanie polega unieważnieniu. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, przerwa w dostawie ciepła na wykonanie planowanych remontów/modernizacji sieci cieplnej może
wystąpić tylko poza sezonem grzewczym i nie może przekroczyć 10 dni. Mając na uwadze interes odbiorców
ciepła (zapewnienie im niezakłóconych dostaw ciepła) wykluczono możliwość zaistnienia w sezonie grzewczym
„planowanych przerw w dostarczaniu ciepła”. W dalszej kolejności należy zaznaczyć, że na chwilę obecną
Generalny Wykonawca rozbudowy skrzyżowania ulicy Św. Antoniego, Mazowiecka, Sikorskiego w Tomaszowie
Mazowieckim nie zamknął ww. drogi powiatowej. Tym samym powyższy teren budowy nie zostanie przekazany
przez Generalnego Wykonawcę rozbudowy skrzyżowania wykonawcy wyłonionemu przez Zamawiającego
celem wykonania prac związanych z przebudową osiedlowej sieci cieplnej, skutkujących przerwą
w dostarczaniu ciepła do odbiorców. Biorąc tym samym pod uwagę opisany w zapytaniu ofertowym:
przedmiot zamówienia oraz wymagany termin wykonania zadania (uwzględniający początek sezonu
grzewczego, wymóg wykonania spięcia technologicznego w terminie do dnia 15.09.2018r.), a ponadto brak
możliwości rozpoczęcia prac przez wykonawcę wyłonionego w toku niniejszego postępowania - Zamawiający
unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Komisja Przetargowa:
1.
2.
3.
4.

Tomasz Zagozdon
Marek Reszka
Renata Zaborowska
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