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Myślenice, dnia 09.03.2017r.
INW.271.02.2017
Dotyczy:

Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.:
“Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z
pozwoleniem na budowę (projekt budowlany, projekt wykonawczy) dla
zadania pn. „Rewitalizacja miasta- przebudowa myślenickiego Rynku
wraz z otoczeniem starówki”, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (numer referencyjny: INW.271.02.2017).
Informacja o unieważnieniu postępowania.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm. – dalej jako ustaw pzp),
Zamawiający zawiadamiam o;
- unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: “Opracowanie
pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę (projekt
budowlany, projekt wykonawczy) dla zadania pn. „Rewitalizacja miasta - przebudowa
myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki”, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (numer referencyjny: INW.271.02.2017).
Uzasadnienie faktyczne:
Do wyznaczonego na dzień składania ofert terminu tj. do dnia 8 lutego 2017 roku do
Zamawiającego wpłynęły dwie oferty tj. oferta
1) Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa i Autorska Pracownia Projektowa JW. MS
Spółka z o.o.
2) Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak, i Entrada Studio Biuro Architektoniczne Tomasz
Ziobroń,
W dniu 22 luty 2017 roku Zamawiający, na podstawie art. 26 ust 3 ustawy pzp, wezwał
wykonawcę Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa i Autorska Pracownia Projektowa JW.
MS Spółka z o.o. do złożenia w terminie do dnia 24 luty 2017 roku dokumentów potwierdzających
okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia względnie
do złożenia stosownych wyjaśnień do treści złożonych uprzednio dokumentów. Do upływu
wyznaczonego w wezwaniu terminu Wykonawca nie złożył stosownych dokumentów ani stosownych
wyjaśnień.
Cena kolejnej oferty złożonej w przedmiotowym tj oferty Wykonawcy Biuro Projektowe Appia
Bartosz Ptak, i Entrada Studio Biuro Architektoniczne Tomasz Ziobroń postępowaniu stanowiąca
równowartość kwoty 553 254,00 złotych przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia ogłoszoną podczas publicznej sesji otwarcia ofert
tj. kwotę 300.000,00 PLN brutto.
Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Cena kolejnej oferty złożonej w przedmiotowym przewyższa kwotę jaką Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, a bieżące zdolności finansowe
Zamawiającego
nie pozwalają na zwiększenie tej kwoty do ceny oferty potencjalnie
najkorzystniejszej, w związku z czym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.
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