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Strona internetowa DRMG 
 

 
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. I/PN/196/2018/MD, na zadanie pn.:  
 

„Zastępcze usunięcie wad i usterek – Budowa basenu przy Szkole Podstawowej  
nr 81, ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku.”  

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie 
art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że oferta Wykonawcy Spółdzielna 
Rzemieślnicza Metalowo-Elektrotechniczna ELEXMETAL, 80-264 Gdańsk, ul. Klonowa 1 została 
odrzucona w ramach niniejszego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

Zgodnie z postanowieniem ust. IX pkt 1 SIWZ Zamawiający żądał od Wykonawców wniesienia przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2 500 zł.  

Wykonawca Spółdzielnia Rzemieślnicza Metalowo-Elektrotechniczna ELEXMETAL składając ofertę 
nie wniósł wadium w ustawowym terminie tj. przed upływem terminu składania ofert.  

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.07.2018 r. do godziny 10:00 na rachunku 
bankowym Zamawiającego wskazanym w ust. IX pkt 5 SIWZ nie została zaksięgowana wpłata przez 
Wykonawcę wymaganej kwoty wadium, jak również Wykonawca nie złożył w siedzibie Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska wadium w innej dopuszczalnej przez ustawę Pzp formie. Bank 
zaksięgował wpłatę wadium na rachunku bankowym wskazanym w SIWZ o godzinie 11:48 w dniu 
18.07.2018 r. 

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 
1 pkt 1 ustawy Pzp tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 
 
 


