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W ię cb o rk, dnia 29 listopada 2017 r.

Nr referencyjny 1/2017
Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa stacji
uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki
retencyjne) wraz z ich montażem"

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę stacji
uzdatniania wody i budowę dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz
z ich montażem".
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych - cena najkorzystniejszej oferty i jednocześnie oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie
W dniu 28 listopada 2017 r. w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta:
Nr

Nazwa i adres firmy Wykonawcy

oferty

Cena oferty

Kryterium:

Kryterium:

brutto

Okres gwarancji

Termin płatności
za wykonane

w złotych

roboty
HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp.k.
1

ul. Wojska Polskiego 139

1 784 455,71 zł

6 lat

30 dni

63-200 Jarocin

W związku z powyższym, postępowanie podlega unieważnieniu.
Zgodnie z regulacją art. 93 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający na wniosek Wykonawcy,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyć
będzie tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmować będzie ten sam przedmiot zamówienia.
Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem na numer /52/ 389
71 78 lub elektronicznie na adres e-mail - zgkwiecbork@ op.pl.

Z poważaniem

Prezes Zarządu, Dyrektor
Adam Kubiak
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