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Wykonawcy biorący
udział w po§tępowaniu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY ORAZ PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓnZnNrł CZYNNOŚCI
BADANIA I OCENY OFERT

ZamawiającY informuje,
PtzekazanaPcZęZ

że w dniu

02.06.2020

r.

wpĘnęła do Zamawiającego

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. dzińĄącego

w imieniu Remondis Opole Sp. z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjuźni 9 informacja o niezgodnej
z PrzePisami ustawY Prawo zamowięn publicznych (dalej ustawy Pzp) czynrtości podjętej
przęzZamawiającego.

W celu

wyjaŚnienia wskazanych zatnłtów Zamańający uniewaznia wybór

najkorzYstniejszej oferty zdnia01.06.2020 r. i jednocześnieinformuje,żedokonaponownego

badania

i

oceny ofert.

Po

zakończęniu czynności powtórzenia badania

i

oceny ofert

ZamawiającY nięnvłocntię przekuże Wykonawcom zawiadomienie o wyborze
najkorzYstniejszej oferty lub zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania w sposób
ptzeńdziany w ustawie dla tej czynności.
uzasadnienie:

.

W dniu 02.06.2020 r. Zamawiający ottzymał od BBP Brzóska Poniewski Adwokaci

i Radcowie Prawni Sp. p. działającego w imieniu Remondis Opole Sp. z o.o. 45-573 opole,
lłI.Prryjńni 9 informację o niezgodnej zptzepisami ustawy Pzp crywtościZamawiającego.
SPÓłka w Przesłanym piŚmie zawiadomiłaZamawiającego, żę ichzdaniem naleĘ poddać

w wątPliwoŚĆ Posiadanió stosownych uprawnień przez wybrarrego Wykonawcę otaz, żę
WYkonawca ten nie spełnienia wymogów skazanych w SIWZ, jak i wymagań stawianych
Przedsiębiorcom Planującym ręalizowanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przęz

przepisy prawa, w związkuzcrym powinien zostać wykluczony z postępowarria,

a

jego oferta

odrzucona (w zńączeniu kserokopia wniesionej informacji).

W zwipku ze ńożoną przez BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni
Sp.p. informacją o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosciZamavłiającego informuję,

że Zamawiający już w dniu

0L06.2020

r. dokonał wizji lokalnej

wykazanej bazy

magazynowo-transportowej. Zamawiający podjął decyĄę o powtórzeniu dokonanych przęz
siebie czynnościumlając, iż podjęte uprzednio czynności mogą byó obarczone wadą. Mając
na uwadze wystąpienie nowych okolicznoś ci Zamawiający postanowił uniewaznió czynność

wyboru najkorzrystniejszej oferty i tym samym przystępuje do powtórzenia czynności badania
i oceny ofęrtńożonych w postępowaniu.
Na podstawie zapisów SIWZ Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt ottzymania zawiadomienia
faksem/e-mailem.

