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INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego na placu Eichendorffa w Krapkowicach  ”  

 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (jednolity 
tekst Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ” unieważnia się  postępowanie 
 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zadania pn.: „Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na placu Eichendorffa w Krapkowicach”. 

 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 wpłynęła jedna oferta, złożona przez Wykonawcę -  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD 
Urszula Sumisławska,  46-282 Lasowice Wielkie, który oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia  za kwotę 
158 204,62 zł. brutto. Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę 73 495,15 zł. netto. Cena jaką oferuje 
Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia znacznie przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może tej kwoty zwiększyć do ceny oferty 
najkorzystniejszej. 
W związku z powyższym zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1, pkt 4 
ustawy.                  

Jednocześnie stwierdzono, że Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty 
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Do oferty nie dołączono :                                                                                                                                                           
- wykazu wykonywanych robót ( zgodnie z pkt. V pkt 1 ppkt 1.2.1 SIWZ ),                                                                      
- fotografii  poglądowych lub katalogu ze wskazaniem numerów proponowanych  urządzeń, ich wygląd 
  i kolorystykę, informacji dotyczących  charakterystyki materiałów z jakich wykonane są urządzenia oraz      
  certyfikatu wydanego przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum   Akredytacji lub innego  
  równoważnego dokumentu wystawionego przez inny   równorzędny podmiot, dla każdego urządzenia, które   



  zostanie zamontowane ( zgodnie z pkt IV, pkt 1 SIWZ ).                                                                                         
Zamawiający, z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust 1, pkt 4 ustawy nie 
wezwał Wykonawcy do złożenia brakujących dokumentów i oświadczenia , na podstawie art. 26 ust 3 ustawy. 
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Zamieszczono:                                                                

  1. Tablica ogłoszeń Zamawiającego.                                            

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

  Otrzymują:  

    1. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ULBUD Urszula Sumisławska,  46-282 Lasowice Wielkie. 

    2. a/a.   

 


