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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica

te|.7t397 06 t7

dot: postępowania o udzielenie zamówiónia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz - Rościsławicez podziałem
na dwa ETAPY- etap II od km 1+650 do km 5+956, gm. Oborniki Śląskie."

Zamawiający - działając na podstawie art. 93 ust. 3 w zw. z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania zmierzającego do

udzielenia w trybie przetargu ograniczonego zamówienia na ,,Przebudowę drogi powiatowej

nr 135BD na odcinku lJraz - Rościsławice z podziałem na dwa odcinki - etap II od km 1+650

do km 5+956, gm, Oborniki Śląskie. Etap II został podzielony na odcinki:

- odcinek nr 4 od km 1+650 do km 5+895 długości 4,245km,

- odcinek nr 5 od km 5+895 do km 5+956 długości 0,061 km."

Uzasadnienie faktyczne:

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica wskazuje, Że w

przedmiotowym postępowaniu złożono B ofert, których wartość każdorazowo przekraczała

kwotę środków przeznaczoną na sfinansowanie zadania tj.: t.t69.020,25 zł. Zamawiający

przed otwarciem ofert w niniejszym postępowaniu ogłosił, że posiada następującą kwotę

środków przeznaczoną na sfinansowanie zadania: 1.169.020,25 zł.,
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złożone w niniejszym postępowaniu oferty zwierająnw. kwoty ofert:

I/ z.Btl.t74,74 zł,

2/ 3.423.32L,5B zł,

3/ 3.030.007,I2 zł,

4/ 3.432.609,23 zł,

5/ 3.034.034,10 zł,

6/ 2.976.995,65 zł,

7 / 3.055.693,82 zł,

8/ 3,560.639,0B zł.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia

postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z

najniŻsząceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamietzaprzeznaczyćnasfinansowanie

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej

oferty. Skoro najniższa oferta opiewa na kwotę 2.Bt0.I74,74 zł, a przeznaczone środki na

sfinansowanie zadaniaprzezzamawiającego stanowią kwotę L.769.020,25 zł,to uznać na|eży,

że spełnione zostały przesłanki wskazane w ww. przepisie.

W konsekwencji, działając na podstawie art, 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający

zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Dziękujemy zaudział w postępowaniu izłożenie ofert.

(podpis osoby działajqcej z upoważnienia zamawiajqcego)

0trzymują:

1 x Wykonawcy wgrozdzielnika
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