
    Babice, dn. 27.09.2017r. 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej           

w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice. 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania wszczętego zapytaniem ofertowym          

z daty 6 września 2017r. dot. zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie 

Gminy Babice” na podstawie punktu XVII pkt 1 lit. d) tiret trzecie zapytania ofertowego.  

Uzasadnienie  

Nieprawidłowości w zakresie braku procedury na wypadek podejrzenia rażąco niskiej ceny 

powodują, że postępowanie prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego obarczone 

jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy                  

o dofinansowanie projektu.  

Brak jest w treści zapytania ofertowego przewidzianej procedury na wypadek zaoferowania 

przez oferenta ceny wydającej się rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia                     

i budzącej wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów. W szczególności brak jest wskazania w zapytaniu ofertowym sposobu 

postepowania z ofertą, co do której przeprowadzone postępowanie potwierdzi istnienie rażąco 

niskiej ceny.  

Ponieważ zaistniały stan faktyczny bezspornie wymaga dokonania takiej oceny,                                

a Zamawiający nie ma instrumentów analogicznych do tych, jakie zawierają przepisy ustawy 

prawo zamówień publicznych, dlatego konieczne jest powtórzenie czynności otwartego 

zapytania ofertowego, wg. zasad umożliwiających dokonanie takiej oceny.  

Brak możliwości dokonania przez Zamawiającego weryfikacji ceny w w/w przypadku i brak 

możliwości odrzucenia oferty w przypadku potwierdzenia rażąco niskiej ceny stanowi 

zagrożenie dla należytego i terminowego wykonania umowy na budowę sieci (…), a nadto 

jest sprzeczne z postanowieniami umowy  o dofinansowanie, zgodnie z którą beneficjent 

(Zamawiający) zobowiązuje się do wykonania umowy z zachowaniem zasad równego 

traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości (§ 5 „Zobowiązania beneficjenta”).  

Zauważyć należy, że w pewnych przypadkach rażąco niska cena może być czynem 

nieuczciwej konkurencji polegającym na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do 

rynku przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia 

albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców (art. 15 

ustawy    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).  

W związku z powyższym, informuję o unieważnieniu postępowania na podstawie punktu 

XVII pkt 1 lit. d) tiret trzecie zapytania ofertowego z daty 6 września 2017r., gdyż 

nieprawidłowości w zakresie braku procedury na wypadek podejrzenia rażąco niskiej ceny 

powodują,                        że postępowanie prowadzone w trybie otwartego zapytania 

ofertowego obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z 

postanowieniami umowy  o dofinansowanie projektu.  


