Nr sprawy: BPM.ZZP.271.350.2012

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU LICYTACJI
ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl , e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o zamknięciu licytacji elektronicznej w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji
elektronicznej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych(j. t.: Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z poźn. zm.) pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu
Na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2) ustawy Zamawiający Miasto Nowy Sącz informuje, iŜ w dniu
19.06.2012r o godzinie 10:42:29 dokonał zamknięcia licytacji elektronicznej, poniewaŜ
w ustalonym w ogłoszeniach okresie nie zostały zgłoszone kolejne waŜne postąpienia.
a) Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji
elektronicznej dokładnie określono termin zamknięcia licytacji, tj.: „(…..) Postąpienie było
waŜne tylko dwie minuty (……) [Sekcja IV - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na
Platformie Licytacji Elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych pod nr L-172-2012],
oraz zgodnie z zapisami: „Postąpienie było waŜne tylko dwie minuty” [Sekcja IV.4.10 –
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
28.05.2012 pod nr 117839-2012]. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w w/w ogłoszeniach
ostatnie waŜne postąpienie naleŜało do Wykonawcy: „Elektroprojekt – R. O.” Pracownia
Projektowo-Usługowa, Ryszard Ogorzelski, ul. Barbackiego 95c, 33-300 Nowy Sącz, który
zgodnie z rankingiem wygenerowanym przez system licytacyjnej elektronicznej złoŜył
ostatnie waŜne postąpienie w dniu 19.06.2012 o godzinie 10:40:29. Zamawiający
stwierdza, Ŝe kolejne postąpienia złoŜone przez innego Wykonawcę nastąpiły o godzinie
10:43:13 oraz o godzinie 10:51:04 – czyli są nie waŜne – nie wywołały skutków prawnych
poniewaŜ zostały złoŜone po upływie dwóch minut. Zamawiający podnosi, Ŝe aby kolejne
postąpienie były waŜne musiałyby nastąpić do godziny 10:42:29 jak zapisano w
ogłoszeniach.
b) Czyli za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
„Elektroprojekt – R. O.”
Pracownia Projektowo-Usługowa
Ryszard Ogorzelski
ul. Barbackiego 95c
33-300 Nowy Sącz
Cena wybranej oferty z VAT: 67 000,00 zł brutto.
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