
Fundusze
Europejskie
Prog ram Regional ny

_aF;
PODKARPACKI E

Unia Europejska •
Europejski Fundus.z

Rozwoj u Regi onalnego

sprawa RGI .271.29.2017

strona: www .swilcza .com.ot , www .swilcza.i-gmina.pl
e-mail : ug.swilcza@intertele.pl

Świlcza , dn. 18.01.2018 r.

Do zamieszczenia na stronie,
internetowej Zamawiającego
oraz na tablicę ogłoszeń

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, nazwa zadania:
Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa
kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 619602-N-2017 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy
ogłoszeń , na stronie internetowej Zamawiającego : www.swilcza.i-gmina.pl.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 10:30.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej
"ustawą" informuję , że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie
zostało unieważnione. Wobec powyższego informuję , co następuje :

1. Nazwa albo im ię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
nazwy albo im iona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację - wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez :

Nie dotyczy.

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,
jeże li są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację :

Nie dotyczy.

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Nie dotyczy.
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2. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3. Informacja o nieustanow ieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4. Informacja o u nieważnien iu postępowania wraz z uzasadnieniem fakty cznym
i prawnym:

proponuje unieważn ić postępowanie .

Uzasadnienie faktyczne:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu
21 listopada 2017 r. Termin składan ia i otwarcia ofert ostatecznie został wyznaczony na
dzień 12 stycznia 2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę ,

j aką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, w wysokośc i 1 670 170,00
zł brutto. Do upływu terminu składan ia ofert złożono łączn ie 2 oferty (Wykonawcy: AKAR Sp.
z 0.0 . i F.B.U.H WALMAR Krzysztof Marecki). Oferta Wykonawcy AKAR Sp. z 0 .0. jest
ofertą najkorzystniejszą i nie podlega odrzuceniu. Cena z najkorzystniejszej oferty na
rea lizację przedmiotowego zamówienia wynosi 2 875 315,32 zł brutto. Mając na uwadze fakt,
że cena najkorzystniejszej oferty (2 875315,32 zł brutto) przewyższa kwotę , którą

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1 670170,00 zł brutto)
oraz wobec braku możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania .

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający podjął decyzję o un ieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1579 z późn o zm.), zgodnie z którym to przepisem Zamawiający zobowiązany jest
unieważn ić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeże li cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
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