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Wszyscy Wykonawcy,
którzy złoŜyli ofertę
W związku z przetargiem na wykonanie usługi: Odtwarzanie muraw kserotermicznych
poprzez zdzieranie wierzchniej warstwy gleby w obszarach natura 2000 PLH320037
Dolna Odra i PLC080001 Ujście Warty (ogłoszenie z 29 kwietnia 2011 r.), Klub
Przyrodników uprzejmie zawiadamia, Ŝe postanowił:
zamknąć przetarg bez dokonania wyboru
Uzasadnienie: przetarg był prowadzony na zasadach Kodeksu Cywilnego, które nie obligują
Zamawiającego do zawarcia umowy i dają moŜliwość zamknięcia przetargu bez dokonania
wyboru, nie ograniczając przy tym przesłanek dopuszczalności takiego zakończenia
postępowania. Mimo to, Zamawiający postanowił uzasadnić swoje postanowienie:
1. Zamawiający ogłaszając przetarg popełnił błąd polegający na tym, Ŝe w formularzu
ofertowym omyłkowo podał, Ŝe przedmiot zamówienia jest zwolniony z podatku
VAT, czym wprowadził w błąd dwóch wykonawców podających kwotę netto zadania
równą kwocie brutto, w związku z czym oferty te są niemoŜliwe do porównania z
ofertami w których stawkę VAT naliczono poprawnie.
2. Zamawiający podał błędny numer konta bankowego do wpłacenia wadium, w związku
z czym do dnia otwarcia ofert wpłynęły jedynie wadia wpłacone przez dwóch
wykonawców osobiście w siedzibie Zamawiającego, mimo Ŝe pozostali Wykonawcy
do ofert załączyli potwierdzenia z banku o dokonanych wpłatach. Zamawiający nie
posiada konta bankowego o numerze podanym w specyfikacji i w ogłoszeniu.
3. W ogłoszeniu o przetargu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
podano sprzeczne terminy realizacji zamówienia.

Wobec powyŜszego, Zamawiający stwierdza, Ŝe postępowanie obarczone jest wadą
niemoŜliwą do skorygowania i uniemoŜliwia zawarcie waŜnej umowy, w związku z czym,
Zamawiający postanowił jak wyŜej.
Zamawiający dziękuje Oferentom za złoŜenie ofert i przeprasza za to, Ŝe z przyczyn leŜących
po swojej stronie, nie kończy postępowania w oczekiwany przez Oferentów sposób.
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma z podaniem daty, godziny dotarcia
dokumentu oraz nazwiska osoby potwierdzającej na nr faxu: 68 382 82 36.

Jednocześnie prosimy Wykonawców, którzy wpłacili wadium o podanie numeru konta, na
które naleŜy je zwrócić.

Prezes Klubu Przyrodników

Robert Stańko
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