RARR/BZ/6604/2013
Rzeszów, 2013.08.14.

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP 50/2013/CZP ogłoszonego w dniu 29 lipca 2013r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 301288 – 2013 oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl i tablicy
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Budowa ogrodzeń zbiorników retencyjnych ZB-1 i ZB-2 wraz z towarzyszącą
infrastrukturą:
1. Wzmocnienie (remont) rowu okalającego zbiornik na odcinku C – E1
2. Budowa utwardzenia placów (zjazdów i dojazdów) do zbiorników ZB 1 i ZB-2
3. Przebudowa (przełożenie) istniejącej linii NN na odcinku E1 – E2 w związku z
utwardzeniem dojazdu przy zbiorniku ZB-1.
4. Wykonanie drenażu zabezpieczającego utwardzoną powierzchnię dojazdu w ramach
przebudowy drogi wewnętrznej do zbiornika ZB-1.
5. Budowa schodów terenowych umożliwiających zejście do zbiorników w celu ich
oczyszczenia.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. zawiadamia, że unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia
którego przedmiotem jest:
Budowa ogrodzeń zbiorników retencyjnych ZB-1 i ZB-2 wraz z towarzyszącą
infrastrukturą:
1. Wzmocnienie (remont) rowu okalającego zbiornik na odcinku C – E1
2. Budowa utwardzenia placów (zjazdów i dojazdów) do zbiorników ZB 1 i ZB-2
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3. Przebudowa (przełożenie) istniejącej linii NN na odcinku E1 – E2 w związku z
utwardzeniem dojazdu przy zbiorniku ZB-1.
4. Wykonanie drenażu zabezpieczającego utwardzoną powierzchnię dojazdu w ramach
przebudowy drogi wewnętrznej do zbiornika ZB-1.
5. Budowa schodów terenowych umożliwiających zejście do zbiorników w celu ich
oczyszczenia.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie
W dniu 13 sierpnia 2013 r. do Zamawiającego wpłynęła oferta. W formularzu ofertowym
jako wykonawcę wpisano BRUK-DAR Dariusz Skawiński adres: Breń Osuchowski 91, 39304 Czermin. Oferta ta nie została podpisana.
Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 Pzp w związku z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego.
Oferta ta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, oferta jest nieważna
z powodu niezachowania formy pisemnej. Brak podpisu pod ofertą skutkuje jej
nieważnością i powoduje konieczność jej odrzucenia.
Liczba ofert odrzuconych: 1.
Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0.
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