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Gaworzyce, dnia 22.09.2017 r. 

Nr pisma ZP.271.17.9.2017 

Uczestnicy postępowania ZP.271.17.2017 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi 
w Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 314) 
oraz w km 0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 349) 
[intensywne opady deszczu i gradu, lipiec 2016 r.] 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

        Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamia o unieważnieniu 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 
publicznego na: Przebudowa drogi w Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona 
numerem ewidencyjnym: 314) oraz w km 0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem 
ewidencyjnym 349) [intensywne opady deszczu i gradu, lipiec 2016 r.]. 

        Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy, gdyż 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty 
najkorzystniejszej. 

Uzasadnienie 

        Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  
z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty. 
        Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto, tj.821.687,50 zł. Jest to 
jednocześnie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
       W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez 
następujących wykonawców: 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 
Cena [zł] 

Termin 
wykonania 

Okres gwarancji 
Wysokość kary 

umownej 

1 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego 
 Sp. z o.o.,  
ul. Mickiewicza 63, 67-200 
Głogów 

999.106,31 
nie później niż  

do 30.11.2017 r. 
72 m-ce 1,0% 

2 

Firma Budowlana „FOBIS” 
Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 3, 59-300 
Lubin 

1.481.086,05 
nie później niż  

do 30.11.2017 r. 
72 m-ce 0,2% 
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Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu 

była cena, okres gwarancji, wysokość kary umownej. 
Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie możne zwiększyć środków 

na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 
W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 999.106,31 zł przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z przepisem  
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, należy unieważnić przedmiotowe postępowanie. 
         

 

Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk  


