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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art' 93 ust. 3 r"rstawy z dnla 29 stycznta 2OO4r, Prawo zamówień
pubiicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ) Zamawiający zawiadamia' ze unieważnia
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Modernizacja
dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka - zadanie I'' na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo zamówieri publicznych.

Uzasadnienie prawne

Postępolvanie zostało uniewaznione z uwagi na fakt, tŻ cęna jedynej złoŻonej oferty
przewyższa kwotę, ktorą zamawiający zamtqzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zamawiający uniewaznia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŻell cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnlŻszą ceną przewyższa kwotę, ktora zamawiający
'Zamlęrza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, Że zamawta1ący moŻe zwiększyÓ
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofer1y.

Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofefi
podał kwotę. jaką zanlterza i moze przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego
zamowienia: '.Modernizacja drog gminnych na terenie gminy Bar1niczka - zadanlę I"
tj. 170.631.1Ż zł. (słownie: sto siedemdziesiąttysięcy sześćset trzydzieścijeden I2l1'00 zł).

W postępowaniu, na wykonanie zadania I, złoŻona została jedna ofęrta w cenie netto

238.855,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięĆ 40/100

Zł), w cenie brutto 293.79Ż,14 zł (słownie dwieście dzlewięcdziesląt trzy tysiące siedemset
dziewięćdziesiąt dwa 141100 zł). Drugim kryteriurn decydującym o wyborze ofeńy w
przec1nrioto\Ąrym postępowaniu było krylerium - okres gwarancji i rękojmi' oferta nie została
odrzucona.

ZłoŻona oferta przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyÓ na sfinansowanie
zamówienia. W zxlązku z powyŻszym z godnie z przepisem art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
naleŻsl r-rni ewaŹnić przedmi otowe po stęp o wani e.


