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Do zamieszczenia na stronie,
internetowej Zamawiającego
oraz na tablicę ogłoszeń

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający: Gmina Ś wi l cza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, nazwa zadania:
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez
usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Budowa
chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R
w miejscowości Rudna Wielka
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 08 grudnia 2017 r. w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 630240-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń , na
stronie internetowej Zamawiającego : www.swilcza.i-gmina.pl.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 qrudnta 2017 r. o godz. 10.15.

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 zadan ie
zostało unieważnione . Wobec powyższego informuję, co następuje :

1. Nazwa albo im ię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres , jeżel i jest
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy , jeżel i 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 wybrano ofertę złożoną przez :

Nie dotyczy

1.2. Nazwy albo Imiona 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 :

Zesta wienie ofert :

Numer Okres 9warancji

oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brulto j akości i rękojm i

za wady

1 Zakład Komunalny Sp. z 0 .0 . w Zołyni 701 337,00 zł 6 laladres: 37-1 10 Ż ołv nia, ul. Białobrzeska 118

2 "BRUK-DAR" Dariusz Skawiński 998 000,00 zł 6 laladres: 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91
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Zakład Usługowo - Handlowy "DROG-BUD"
3 Krzysztof Filip 797 895,46 zł 51at

adres : 36-231 Golcowa 89

4 DREWBUD Mirosław Cieśla 828 711,58 zł 6 lat
adres : 39-215 Czarna , ul. Witos a 7

5 Firma Budowlana "PROBUD" 797 962,25 zł 6 1at
adres: 36-040 Boauchwała , ul. Woi ska Polskieao 6B

6 MATBUD Sikora Sylwia 883 773,03 zł 6 1at
adres: 36-040 Boquchwała , ul. Grunwaldzka 40

Punktacja ofert:

Liczba przyznanych ofercie punktów
», w kryterium oceny ofert:to::
~ I IIo Łączna

ID Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt punktacja
E Liczba pkt

w kryterium okres:::l w kryterium cenaz gwarancji i rękojmioferty - 60%
za wady- 40%

1.
Zakład Komunalny Sp. z 0 .0. w Zołyni

Oferta odrzucona xxxx xxxx
adres: 37-110lałynia , ul. Białobrzeska 118

2.
"BRUK-DAR" Dariusz Skawiński Oferta odrzucona xxxx xxxx
adres: 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91

Zakład Usługowo - Handlowy "DROG-BUD" 797 895,46 zł I 5 lat I
3. Krzysztof Filip 60,00 pkt 30,00 pkt

90,00 pkt
adres : 36-231 Golcowa 89

4. DREWBUD Mirosław Cieśla 828 711,58 zł I 61at l
97,77 pkt

adres: 39-215 Czarna, ul. Witosa 7 57,77 pkt 40,00 pkt

Firma Budowlana "PROBUD"
5. adres: 36-040 Boguchwała , ul. Wojska Oferta odrzucona xxxx xxxx

Polskieao 6B
MATBUD Sikora Sylwia 883 773,03 zł I 61at l

6. adres : 36-040 Boguchwała , ul. Grunwaldzka 54,17 pkt 40,00 pkt 94,17 pkt
40

a) Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
-------------------------------------------------- ----- ----------- x 60% x 100 ;: pkt
cena badanej oferty brutto

Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Punktacja w kryterium "Cena"oferty

Zakład Komunalny Sp. z 0 .0. w lołyni
Oferta

1. adres : 37-110 Ż ołyn ia, ul. Białobrzeska
odrzucona

xxxx
118
"BRUK-DAR" Dariusz Skawiński Oferta

2. adres: 39-304 Czermin, Breń
odrzucona xxxx

Osuchowski 91

Zakład Usługowo - Handlowy 797 895,46
3. "DROG-BUD" Krzysztof Filip 797 895,46 zł ------ x 60% x 100 = 60.00 pkt

adres: 36-231 Golcowa 89 797895,46

DREWBUD Mirosław Cieśla 797895,46
4. adres : 39-215 Czarna , ul. Witosa 7 828 711,58 zł ------ ---- -- ------ -- x 60% x 100 ;: 57.77 pkt

828711 ,58
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Firma Budowlana "PROBUD" Oferta5. adres: 36-040 Boguchwała , ul. Wojska odrzucona xxxx
Polskiego 6B
MATBUD Sikora Sylwia 797895,46

6. adres: 36-040 Boguchwała , ul. 883 773,03 zł -------. x60% x 100 = 54,17 pkt

Grunwaldzka 40 883 773,03

b) Kryterium : okres gwara ncj i i rękojmi za wady 40%

Numer
Okres gwarancji Punktacja w kryteriumNazwa (firma) i adres wykonawcy 5 lat = 30,00 pktoferty 6 lat= 40,00 pkt "Okres gwarancji"

1.
Zakład Komunalny Sp. z 0 .0. w Żołyni Oferta odrzucona xxxxadres: 37-110 Ż ołvn ra , ul. B iałobrzeska 118

2.
"BRUK-DAR" Dariusz Skawiński

Oferta odrzucona xxxx
adres: 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91
Zakład Usługowo - Handlowy "DROG-BUD"

3. Krzysztof Filip 5 1at 5 lat = 30,00 pkt
adres: 36-231 Golcowa 89

4. DREWBUD Mirosław Cieśla 6 1at 6 lat = 40,00 pkt
adres: 39-215 Czarna, ul. Witosa 7
Firma Budowlana "PROBUD"

5. adres: 36-040 Boguchwała , ul. Wojska Oferta odrzucona xxxx
Polskieqo 6B

6. MATBUD Sikora Sylwia 6 lat 6 lat = 40,00 pkt
adres: 36-040 Boauchwała , ul. Grunwaldzka 40

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Nie dotyczy

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

Nie dotyczy.

3. Informacja o nieus tanowie niu dynamicznego
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

systemu zakupów wraz

4. Informacja o unieważn ien i u postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym :

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione .

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg o zostało wszczęte w dniu
8 grudnia 2017 r. Term in składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28 grudnia
2017 r. Bezpośrednio przed otwa rciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zam ierza
przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, w wysokości 799988,51 zł brutto. Do
upływu terminu składania ofert złożono łącznie 6 ofert. Oferta Wykonawcy DREWBUD
Mirosław Cieśla jest ofertą najkorzystniejszą. Cena z najkorzystniejszej oferty na realizację

przedmiotowego zamówienia wynosi 828 711 ,58 zł brutto.
Mając na uwadze fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (828 711,58 zł brutto) przewyższa

kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (799 988,51
zł brutto) oraz wobec braku możliwości zwię kszenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania .
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Uzasadnienie prawne:
Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu 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 póżn . zm.), zgodnie z którym to przepisem Zamawiający zobowiązany jest
unieważnić 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 tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.

2"""'-""'!1"-"~' ~daI/l DziedziC

zatwierdził :

Wójt Gminy Świlcza

mgr i nż. Adam Dziedzic

I~S'{ OR><:-
"lU r,WU Dziedzic
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