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Informuję, Że Panska oferta wniesiona w postępowaniu o udzielnie zam wienia publicznego na

,,Częściową rozbi rkę, przebudowę i rozbudowę budynku ochotniczej Strazy Pożarnej w Gniewoszowie''

została odrzucona Z powodu braku wniesienia wadium,tj. zprryczyny określonej w art. 89. ust. 1, punkt

1b ustawy z dnia Ż9 stycznia Ż004 roku _ Prawo Zamowie Publicznych (Dz.U.20|] .l5]9 z dnia

2017.08.24)zwanej dalej p.Z.p. :,,Zamawiający odrzucaofertę, jeŻeli: {...} wadium nie zostało wniesione

lub zostało wniesione w spos b nieprawidłowy.''

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia Ż004 roku _ Prawo Zam wieri Publicznych oraz

XIII.5 specyfikacji istotnych warunk w zam wienia, Zamawiający wymagał wniesienia wadium. Art. 45

ust.3 ustawy z dnia 29 sĘcznia Ż004 roku - Prawo Zamowie Publicznych stanowi, ze wadium wnosi się

przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert w ww. postępowaniu wyznaczono na dziefl

25 sĘczniaŻDl8 roku, godz. 12:00.

Do ofeĄ załączono polecenie przelewu wadium na konto Zamawiającego z dnia 25.0l.2018 r.

Zgodnie z,'potwierdzeniem wykonania operacji'' zbanku prowadzącęgo rachunek Zamawiającego na kt ry
naleŻało wpłacić wadium, wpłynęło ono na rachunek Zamawiającego 25.0l.20l8 r. o godz.l4:35:l9,czyli

po upływie terminu składania ofet. W związku z powyŻszym Pa ska oferta nie była zabezpieczona wadium

i podlega odrzuceniu.

Pojęcie ,,wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert'' w sytuacji gdy wadium jest

wnoszone w pieniądzu przelewem zostało doprecyzowane przęz orzęcznictwo Krajowej Izby odwoławczej,

kt re stanowi, Że dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu występuje konieczność uznania rachunku

bankowego Zamawiającego' naleŻną kwotą wadium, przed upływem terminu składania ofert. Samo

zadysponowanie określonej kwoĘ pieniężnej w postaci zlecenia przelewu kwoty wadium na rachunek

Zamawiającego tego wymogu nie spełnia, gdyŻ przepisy p.z.p. w tym zakresie nie wiąĄ Żadnego skutku

prawnego z załączeniem do złoŻonej ofeĄ dowodu zlecenia dokonania przelewu kwoĘ wadium (m.in. KIo

2796lll). Dodatkowo wskazuje się, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez zamawiającego. Posłuzenie się przez ustawodawcę sformułowaniem ''Wpłacać na

rachunek'' jest r wnoznaczne z koniecznością zaksięgowania środk w pieniężnych na wskazanym rachunku.
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Wydanie dyspozycji dokonania wpłaĘ nie jest ''wpłatą'' w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 p.z.p., lecz
jedynie podjęciem krok w zmierzających do dokonania takiej wpłaĘ (KIo 1766112). Istotne jest więc, aby

zamawiający juŻ od chwili składania ofęrt m gł skutecznie rozporządzac zabezpieczeniem wadialnym i

ewentualnie zaspokoić z niego swoje roszczenia wynikające z przepis w. Co więcej, wskazuje się wprost, ze

termin wniesienia wadium to nie Ęlko data dzienna' ale także godzina i minuta: Termin ''wniesienie'' _

zgodnie z art. 45 p.z.p. - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Przy wniesieniu

wadium liczy się nie data, ale konkretna chwila (godzina, minuta) (KIoiUZP l41 l/09).

Informuję jednocześnie' Że postępowanie o udzielnie zam wienia publicznego na ,,Częściową

rozbi rkę, przebudowę i rozbudowę budynku ochotniczej Strazy Pożarnej w Gniewoszowie'' zostaje

uniewaznione z powodu , iz cena najkorrystniejszej oferty lub oferta z najniŻszą ceną przewyŻsza kwotę,

kt rą Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam wienia tj. z przyczyny wskazanej w art.

93. ust. l, punkt 4) ustawy zdnia29 sĘcznia2004 roku _ Prawo Zamowie Publicznych

Zamawiajacy przewidział w budzecie na realizację zam wienia kwotę 850 000,00 zł. Cena drugiej

złożonej w postępowaniu oferty (nie odrzuconej) wynosi l l45 392,36 zł awięc znacznie przewyŻsza kwotę

zabezpieczoną przez Zamawiajacego. Zamawiający nie moze obecnie zwiększyć tej kwoty ze względu na

brak wolnych środk w w budżecie.

otrrymują:

I Adresat (listem poleconym)
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Sprawę prowadzi: Krzysztof Szafranek
Tel. 48 62L5OO3 w.27
E-mai! : gmina @gniewoszow. pl
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Nadwiśla ski Bank Sp łdz ielczy w Puławach

wadium przetarg w dniu 25.01.2018r.
osp gniewoszow

30 000,00 PLN
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Potwl erdzenie wykonania operaci i

NADAWCA:

Rachunek nadawcy

Nazwa nadawcy

Bank nadawcy

ODBIORCA:

Rachunek odbiorcy

Nazwa odbiorcy

Bank odbiorcy

SZCZEGoŁY:

Tytułem

Kwota

Data księgowania

Numer dokumentu

Data waluty

Data transakcji

Czas realizacji

Data wystawienia dokumentu: 201 8-01 -26 IE WYMAGA PODPISU ANI STEMP

\t'rygenerowane elektronicznie potwierdzonie wykonania p.zel6wu. Dokumsnl sporządzony na podstawig art.7 Uslarry PraYYo Bankowe
(Dz.U.Nr 140 z 1997 roku' poz.939 z Ńźnigjszymizmhnami).
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ski Bank sp łdziebzy w Puławach, PilsudskĘo 30, 24-'l00 Rjławy
Tel.: 81 8884438, e-mail: nbspulawy@pro.onetpl


