Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Wydział Inwestycji

32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. (012) 63 92 372; (012) 63 92 300, fax (012) 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl
INW.271.17.2017

Dotyczy:

Myślenice, dnia 22.12.2017r.

postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
pn.: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie
miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice
będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.” (nr ref. INW.271.17.2017)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dla część zamówienia nr 4
Działając na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2) w zw. z art. 93 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm. – dalej jako ustawa pzp),
niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty pn.: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na
terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w
administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.” (nr ref. INW.271.17.2017) dla: części zamówienia nr 4:
„Sołectwo Bysina, Jasienica”.
UZASADNIENIE:
Postepowanie w tej części, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4) w zw. z art. 93
ust 2 ustawy pzp, z uwagi na fakt, iż cena zawarta w ofercie najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.
Na wykonanie tej części zamówienia zostały złożone dwie oferty, tj.:
Oferta nr 1: Konsorcjum firm:
1) Roboty Drogowe Małgorzata Łętocha Bysina 66 32-400 Myślenice,
2) Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Transportu Józef Płachta, ul. Podhalańska 8/47
34-400 Nowy Targ
Oferta nr 2: MOTO-MLECZEK Maciej Mleczek, ul. Sobieskiego 40G, 32-400 Myślenice
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Konsorcjum firm:
1) Roboty Drogowe Małgorzata Łętocha Bysina 66 32-400 Myślenice,
2) Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Transportu Józef Płachta, ul. Podhalańska 8/47
34-400 Nowy Targ
nie udzielił odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 04.12.2017r. na podstawie art. 26 ust. 2 pzp do
złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów i został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 12 pzp, wobec czego na gruncie art. 24 ust. 4 pzp jego oferta została uznana za odrzuconą.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, należy zauważyć, iż cena oferty nr 2; MOTO-MLECZEK Maciej
Mleczek, ul. Sobieskiego 40G, 32-400 Myślenice przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym spełniona została przesłanka art. 93 ust 1 pkt
4) ustawy pzp uzasadniająca unieważnienie postępowania dla tej części zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający postanowił o unieważnieniu postępowania o udzielenie
przedmiotowej części zamówienia publicznego.
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