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Do zamieszczenia na stronie,
internetowej Zamawiającego
oraz na tablicę ogłoszeń
INFORMACJA O UNIEWAŻN IENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający: Gmina Ś wilcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy, nazwa zadania:
Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2018 roku
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 15 stycznia 2018 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 505593-N-2018 , w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłosze ń ,
na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.swilcza.com.DI .
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 10:15.
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej
. u stawą" i nform uj ę, że postępowa nie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie
zostalo un ieważn ione . Wobec powyższego i nfo rm uję, co n astę puj e:
1. Nazwa albo i mię i nazwisko , siedziba albo miejsce zamieszkania i ad res, jeżeli jest
m iejscem wykonywania działalnośc i Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
nazwy albo im iona i nazw iska, siedziby albo miejsca zamieszkan ia i adresy, j eż el i
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację p rzyznaną ofertom w każdym kry teri um oceny ofert i łączną
punktację - wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
1.1. Za naj korzystniejszą

wybrać ofertę złożoną

przez:

Nie dotyczy.
1.2. Nazw y albo Imiona i nazw iska, siedzib y albo miejsca zam ieszkania i adresy,
jeże li są miejscami wykonywania działa l nośc i Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także pu nktację przyznaną ofertom w każ d ym kryteri um oceny ofe rt i
łącz ną p unktację:

Nie dotyczy.
1.3. Uzasadn ien ie faktyczne i prawne:
Nie dotyczy.
2. Informacj a o dopuszczeniu do dynamicznego
z uzasadnien iem faktycznym i prawnym :

systemu

zakupów

w raz

Nie dotyczy.
łlror'lól : www _lw il'ł. ,i:Jm inł _pl

e-m " il: ug.5w i kz ł @inle rtlt!' . pl
....swik z..@pro .on.l _pl

Strona 1 z 2

3. Informacja o
nieustanowieniu dynamicznego
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

systemu

zakupów

w raz

Nie dotyczy.
4. Informacja o
i prawnym:

unieważnieniu

postępowania

wraz z uzasadnieniem faktycznym

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.
Uzasadnienie faktyczne:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu
15 stycznia 2018 r. Termin składania i otwarcia ofert zostal wyznaczony na dzień 23 stycznia
2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Za m awi aj ący podał kwotę , jaką zamie rza
przeznaczyć na sfinansowan ie tego zamów ienia, w wysokości 200 000,00 zł brutto. Do
upływu term inu składan ia ofert złożono łączn ie 2 oferty (Wykonawcy: Firma Transporto wo Usługowa . BOTRANS· Bożena Czapka oraz Przeds ięb iorstwo Drogowo - Mostowe Spółka
Akcyjna ). Oferta Wykonawcy Firma Transportowo - Usługowa .BOTRANS· Bożena Czapka
jest ofertą naj korzystniejszą. Cena z najkorzystniejszej oferty na rea lizację przedmiotowego
zamówienia wynos i 211 314,00 zł brutto.
Mając na uwadze fakt , że cena najkorzystn iejszej oferty (211 314,00 zł brutto) przewyższa
kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (200 000,00
zł brutto) oraz wobec braku możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystn iejszej
oferty , Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania .
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający podjął decyzję

o unieważn ieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznyc h (tj. Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1579 z późn o zm.), zgodnie z którym to przepisem Zamawiający zobowiązany jest
un ieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli cena najkorzystn iejszej oferty lub
oferta z najn iźszą ceną przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwię kszyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
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