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                                                                                                                          STRONA INTERNETOWA 
                                                                                                                                                        PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 
„Aktywna Matarnia – zadanie 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze 
– Klukowo” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w ramach dokumentacji projektowej 
pn.: „Budowa chodnika i utwardzonego pobocza przy ulicy Radiowej.” - 176/BZP-
U.510.142/2021/EP

            Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, 
na podstawie art. 260 ust.  2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021r. poz.  1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na 
podstawie przesłanki, o której mowa w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp oraz o odrzuceniu oferty złożonej 
przez Wykonawcę - Saferoad Kabex Sp. z o. o.

             Oferta złożona przez Wykonawcę -  Saferoad Kabex Sp. z o. o., ul. Betoniarzy 32 80-298 
Gdańsk podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, ponieważ wykonawca 
wniósł  wadium w sposób nieprawidłowy, tj. po upływie terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Do 
upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.11.2021r. do godziny 12:00, na rachunku bankowym 
Zamawiającego wskazanym w SWZ nie została zaksięgowana wpłata przez wykonawcę wymaganej 
kwoty wadium, jak również wykonawca nie złożył  wadium w innej dopuszczalnej przez ustawę Pzp 
formie. Zamawiający odnotował wpłatę wadium na rachunku bankowym wskazanym w SWZ 
dopiero o godzinie 15:25, czyli po upływie terminu składania ofert.

             Cena kolejnej, najwyżej ocenionej oferty wynosi 275 000,00  zł brutto, co oznacza, że 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w 
wysokości 97.387,00 zł brutto, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do 
wysokości ceny oferty.  

Karol Kalinowski
Dyrektor
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