GMINA GAWORZYCE
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286
e-mail: ug@gaworzyce.com.pl ● www.gaworzyce.com.pl

Gaworzyce, dnia 29.06.2018 r.
Nr sprawy: ZP.271.25.2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce z podziałem na dwie części:
Część nr 1 : „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000 - 0+200
(działka nr 1011) [intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.]”
Część nr 2: „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000+0+330 ( dz.
nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24) [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień
2017]
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o
unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego na:
Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce z podziałem na dwie części:
Część nr 1 : „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000 - 0+200
(działka nr 1011) [intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.]”
Część nr 2: „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000+0+330 ( dz.
nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24) [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień
2017]
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

Przedmiotowe postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 573518-N-2018 z dnia 14.06.2018r oraz na stronie internetowej Gminy
http://bip.gaworzyce.com.pl/ ustalając termin składania ofert na dzień 29.06.2018r.
Do godziny 10:00 dnia 29.06.2018r do Zamawiającego złożono po jednej ofercie na
poszczególne części zamówienia Nr 1 i Nr 2.
Cena oferty na część Nr 1 wynosi 308.309,46 zł brutto i znacznie przekracza wielkości
środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W tej sytuacji Zamawiający postanawia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.),
postępowanie w zakresie części Nr 1 unieważnić.

Cena oferty na część Nr 2 wynosi 469.707,36 zł brutto i znacznie przekracza wielkości
środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w tej sytuacji
Zamawiający postanawia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (. Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm. ), postępowanie w zakresie
części Nr 2 unieważnić.

Wójt
/-/ Jacek Szwagrzyk

