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INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Odbiór i zagospodarowanie   

odpadów   komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na  terenie Gminy Krapkowice”. 

 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz. 907 ), zwanej dalej „ustawą ” unieważnia się  postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie   odpadów   komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych położonych na  terenie Gminy Krapkowice” 

 

 UZASADNIENIE PRAWNE 

         Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy , 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 kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

UZASADNIENIEN FAKTYCZNE 

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, złożone przez Wykonawców : 

-  Veolia Usługi dla Środowiska S.A Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska  38, 47-303 Krapkowice,    

   który oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia  za kwotę 5 125 112,02 zł. brutto,                             

-   REMONDIS Opole Sp. z o.o., al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, który oferuje  wykonanie przedmiotu  

   zamówienia  za kwotę  5 420 788,48 zł. brutto. 

Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę 3 240 736,42 zł. netto (3 499 995,33zł brutto). 

Cena jaką oferuje Wykonawca, który złożył  ofertę z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu 

zamówienia,  tj.  Veolia Usługi dla Środowiska S.A Oddział w Krapkowicach  znacznie przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie 



może tej kwoty zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną. 

W związku z powyższym przetarg należało unieważnić. 

                                                                                                                                                  Podpisał: 

                                                                                                                                                                                                 Burmistrz 

                                                                                                                                          /-/Andrzej Kasiura 

 

  Zamieszczono:                                                                                                                                                                               

  1. Tablica ogłoszeń Zamawiającego.                                                                                                                           

  2. Strona internetowa Zamawiającego www.bip.krapkowice.pl.  

  Otrzymują:  
   1. Veolia Usługi dla Środowiska S.A Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska  38, 47-303 Krapkowice 

   2. REMONDIS Sp. z o.o.  al. Przyjaźni  9 , 45-573 Opole 

   3. a/a 


