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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
nieograniczonego na zadanie pn.,,Modernizacja
Bartniczka" - zadanie I.

publicznego w trybie przetargu
dróg gminnych na terenie gminy

Zawiad'omienie o unieważnieniu postępowania

Zgodnte z art. 93 ust. 3 ustawy z dnta 29 stycznta 2004r. prawo zamowien
publicznych ( Dz. IJ. z 2015 t. poz. 2164 ) Zamawiający zawtadamia, Żę unieważnia
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zad,anie pn. ,,Modemizacja
drog gminnych na terenie gminy Bartniczka - zadante I" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo zamówięń publicznych.

Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione Z uwagi na fakt, iż cenajedynej złoŻonej oferty
przevłyŻszakwotę, ktotązamawiający zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnte z treścią art. % ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
ZamawlaJący unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia' jeżelt cena
najkorzystniejszej oferty lub ofeńa z na1ntższą ceną przewyzsza kwotę, która zamawtający
zamięrzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, Że zamawiający moŻe zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawn1ący, stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed' otwarciem ofeft
podał kwotę, jaką zamleTza i moze przęznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia: 

',Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bar1niczka * zadanie I,,

tj 766'848,92 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieścr osiem
92/100 zł).

W postępowaniu, na wykonanie zadania I, złożona została jedna oferta w cenie netto
238.105,40 zł (słownie: dwieście ttzydzieści osiem tysięcy sto pięć 4OI1OO zł), w cenie
brutto 292.869,64 zł (słownie dwieście dziewięcdziesiąt dwa tysiące osiemset sześódziesiąt
dziewięó 641100 zł). Drugim kryterium decydującym o wyborze oferty w przedmiotowym
postępowaniu było kryterium - okres gwarancji i rękojmi. oferta nie została odrzucona.
ZłoŻona oferta przekracza kwotę jaką zamawiapcy zamierza przęZnaczyó na sfinansowanie
zamówienia. W związku z powyŻszym z godnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
na\eŻy uni ewaŻnić przedmi otowe po stęp owani e'


