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GMINA DRZYCIM
UL. PODGÓRNA 10
86-140 DRZYCIM

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Drzycim informuje, że unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej PZP, na zadanie
pn.: “ Budowa 2 nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni
głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i
rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk-Dólsk”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane wyżej zadanie zostało
unieważnione w oparciu o art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
UZASADNIENIE:
Oferta Wykonawcy – firmy TBI sp. z o.o. z siedzibą Mojusz 33, 83-334 Mojusz – oferta
najkorzystniejsza - została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP, ponieważ jej treść była
niezgodna z warunkami zamówienia określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji warunków
Zamówienia – dalej SWZ.
Przedłożone przez Wykonawcę, wraz z ofertą, rozwiązania równoważne dotyczące
zbiorników nie spełniają wymogów dokumentacji projektowej, STWiR i przedmiaru robót, w których
określono sposób ich wykonania wskazując podstawowe dane techniczne charakteryzujące
urządzenie (wysokość, średnicę, pojemność i in.) oraz przedstawiono przykładową charakterystykę
techniczną zbiornika, odniesioną do wskazania przykładowego typu zbiornika i tym samym
wynikającego z tego tytułu sposobu jego wykonania. Proponowany przez Wykonawcę zbiornik jest
niższy od danych charakterystycznych wskazanych w dokumentacji projektowej a średnica zbiornika
jest mniejsza, co nie jest zgodne z rozwiązaniami technicznymi i konstrukcyjnymi wskazanymi w
dokumentacjach projektowych, co wiązałoby się ze zmianą planu zagospodarowania terenu i mogło
wiązać się także z koniecznością uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Budowa zbiornika z
elementów skręcanych na budowie jest niedopuszczalna w odniesieniu do wskazanych w
dokumentacji projektowej rozwiązań. Proponowany przez Wykonawcę zbiornik miał posiadać
wykładzinę z geomembrany, co całkowicie odbiega od rozwiązań technicznych wskazanych w
dokumentacji projektowych.
W oparciu o powyższe nie można było uznać proponowanego przez Wykonawcę wykonania
zbiorników z elementów skręcanych na budowie z uszczelnieniem geomembraną, jako rozwiązania
równoważnego do rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej.
Po odrzuceniu oferty firmy TBI sp. z o.o. Zamawiający wezwał kolejnego Wykonawcę – firmę
Globtank sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa, którego oferta w kolejności

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków
dowodowych określonych w SWZ, aktualnych na dzień ich złożenia.
Wykonawca nie złożył, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, podmiotowych
środków dowodowych, w związku z czym oferta jego została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 2 lit. c PZP.
Oferta kolejnego Wykonawcy – firmy AQUA TECH S.A. z siedzibą ul. Storczykowa 5 lok. 9, 04567 Warszawa, jako najkorzystniejsza, znacząco przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zadania, w związku z czym postępowanie zostało umorzone.
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