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BRZESKU

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

INFORMACJA

Nasz znak: ITK.III.271.1.2018.AB

Brzesko, dnia 1 marca 2018 roku

Dotyczy:
Odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie „Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko w roku 2018”.

Informujemy niniejszym, że w dniu 1 marca 2018 roku wystąpiono pismem do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa z odpowiedzią na odwołanie
wniesione w dniu 22 lutego 2018 roku przez Enigma Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia.
Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający w dniu 23.02.2018r.
przesłał kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Żaden z Wykonawców nie przystąpił do odwołania po stronie zamawiającego.
Żaden z Wykonawców nie przystąpił do odwołania po stronie odwołującego.
Po przeanalizowaniu zgłoszonych przez Odwołującego zarzutów oraz argumentów
sformułowanych w uzasadnieniu złożonego odwołania uznał, że zasługują one na uwzględnienie.
Przedstawione przez Odwołującego stanowisko wskazało na uchybienia, jakie znalazły się
w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający w celu sprawnego kontynuowania postępowania w sposób odpowiadający
wymaganiom obowiązującego prawa niniejszym uznaje odwołanie za zasadne w całości.
W związku z całością zagadnienia:
1) Zamawiający unieważnienia dotychczasowe czynności oceny ofert.
2) Zamawiający unieważnia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
3) Zamawiający powtórzy czynność oceny ofert.
4) Zamawiający podjął działania zmierzające do przeformułowania treści ogłoszenia o wyborze
najkorzystniejszej oferty zgodnie z postulatami zawartymi w odwołaniu.
Czynność ta zostanie podjęta przez Zamawiającego niezwłocznie po umorzeniu postępowania
odwoławczego.
Mając na względzie powyższe Zamawiający uznał odwołanie w całości.
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