Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Wydział Inwestycji
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. (012) 63 92 374; (012) 63 92 300, fax (012) 63 92 305
e-mail: inw@myslenice.pl
Myślenice, dnia 2 lipca 2018 r.

Dotyczy:

postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.: „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą
towarzyszącą – trasa nr 12. W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”
(nr ref. INW.271.6.2018)
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

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 2017 roku poz. 1579 ze zm. – dalej jako ustawa
pzp), niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – trasa nr 12. W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”
(nr ref. INW.271.6.2018)
UZASADNIENIE:
Postepowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, z uwagi na fakt,
iż cena zawarta w ofercie najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na wykonanie przedmiotowej części zamówienia złożone trzy oferty, w tym najkorzystniejsza oferta
pod kątem kryterium ceny złożona została przez Wykonawcę POL-BRUK Pietrzak Spółka Jawna, ul.
Słowackiego 12/39, 32-400 Myślenice z ceną 1.311.950,14 zł brutto.
Zgodnie z bieżącymi możliwościami budżetowymi na sfinansowanie zamówienia Zamawiający
przeznaczył kwotę 866.155,84 zł brutto i taka kwota została podana podczas sesji publicznego
otwarcia oferta w niniejszym postępowaniu, które miało miejsce w dniu 5 czerwca 2018 r. w siedzibie
Zamawiającego.
Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje, iż cena oferty potencjalnie najkorzystniejszej, a więc
kwota oferty z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W związku z czym spełniona została przesłanka przewidziana w art. 93
ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, uzasadniającą unieważnienie przedmiotowego postępowania.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający postanowił o unieważnieniu postępowania o udzielenie
przedmiotowej części zamówienia publicznego
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