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Zanawia.i4cv rv trvbie art. 89 urst. I pl<t 2 lJstawy z dnia 29 srycznia 2004 r. - prawo zam6wieri

publicznych (t..i. Dz. U 201 8 r. poz. I 9tl6 z, p62n. zm.) odrzucil oferlg Wykonawcy:

89

7.

Przedsigbiorstwo Rob6t

treSi nie odporviada tresci

ych Sp6ll<a z o.o., ul. Korczakz 64 39 - 300 Mielec poniewaz jej

fikacj i istotnych warunk6w zam6wienia, z zastrzeheniem art. g7 ust. 2

3.21. nie dopLrs,zczal rnoz.l irvoSci skladania of'ert czesciowvch.

znie dla zadania nr I oraz zadania nr 2.

ych Sp6lka z o.o., ul. Korczaka 6ar 39 - 300

budowa drogi gminnej nr 104035R ul. Jesionowa

trst. I pl<t 2 Ustaw,1, z dnia 29 slycznia 2004 r. _

'. poz. 1986 z po2n. zm) poniewaz treS6 oferry nie

INFORMACJA

4A na

h (tj,

Lrl. C)brorictiw PokojLr 2 |

36- I 00 Kolbuszowa



2.Firma Budowlana GUZDA" Zbigniew Gaflda

ul. Szkolna 104, J6 - 147 Kosowy

-'j
larrau'ia.i4crr rr tr'\'bic alt, uc) Lrst. I pl'1 2 [istarvy z c]nia 29 stvcznia 2004 r. - prawo zam6wieri

pr-rblicznych (ti. Dz. o. z20lli r. poz. 1986 z po2n. zn. Ustawy PZP) odrzucil ofertg Wykonawcy:
l-irma Budolvlana GIJZLDA" Zbigniew Guitdz, ul. Szkolna 104, 36 - 147 Kosowy poniewaz jej
treS6 rrie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, zzastrze?eniem art. g7 ust.2
pkt 3 [Jstaivy PZ'P, Zarrawiai4cy w lnstrukc.ji dla Wykonawcy Rozdzial 3, Informacje og6lne pkt.

i 21. nie ciopr-rszczal nrozliuo(ci skladania ofbft c7:gSciou,vch.

W1lionari'ca ti : Firma Butlolr'lana CULDA- Zhigniew Guizdz, ul. Szkolna 104,36- 147 Kosowy
zlo2yl ot'er15: w(az z zal4cznikani na zadanie nr l: Utwardzenie placu wraz
z przebudoraz4 drogi wewngtrznej pvy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece publicznej

w KolbLrszow,:j.jedrrocze6nie poclaj4c ceng brLrtto obej rnu.iqcq realizacjg rob6t na dwa zadaniawraz
z kosztonsami. Dlatego Zarrawia.j4cv odrzucil ofcrtg lr1,bis art, 89 ust. I pkt 2 Ustawy z dnja'29

styczrtizr2001 r.-Prau'ozarrtiwierlpr:blicz-n.vc:h(1.j. Dz..l).z20l8r.poz.. l986zp62n.zm)poniewaz

treSc ot'crty nic odpowiada tle$ci SIWZ.

Il.Napodstarvie art.92 ust. lpktTUstawy zdnia29stycznia2004r.-Prawo zam6wiehpublicznych

(t'.i' Dz. ti, z 2018 r. poz. 1986 z poi.r'r. zn.7-,amawia.jqcy tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obroric6w

Poko.itr 2l- 16"100 l(olbLrszowa zawiadamia o r-rniewaznieniLr postgpowania o udzielenie zam6wienia

pLrbliczrrcgtr pt'tlwadzottego lv trybie przetargu nioograrriczonego na wykonanie zadaf: ,rZadanie nr
l: lJtwardzenrie placu wrnz z przebudow4 drogi wewngtrznej pnzy Miejskiej i powiatowej

Bibliotece Publicznej w Kolluszowej Zadanie nr2: Przebudowa drogi gminnej nr 104035R ul.

Jesionowa vv lim 0+000 - w Kolbuszowei.

Zanrallia.ji1c-v tv1'ztraczyi terrfin sl<ladarria i otwarcia of'ert w przedmiotowym postgpowaniu

o udzielerrie zatrowierria pLrblifznego na dz.ieh 3l lipca 20ir9 r. Zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

bezpoSredrrio przed otwarciefr ofeft Zamawiaj4cy podal kwotg, ktor4 zamierza przeznaczy| na

realizac.iq przerJnriotowego zam6wienia tj. 299 400,00 zl brutto (slownie: dwieScie dziewieidziesiat

dziervigd tysigcy czterysta z,l z.l001100) w tym;

Zadunie nr ,l: Iltwordz.enit) pluc'u wr&z z, prz.ebutlowq clrogi wewngtrznej przy Miejskiej

200 000,00 zl

104035R ul. Jesionow& w km 0+000 - 0+077

dokonala otr.varcia ofert i stwierdzila, Ze oferta

t przewyZsza kwotg, ktor4 Zamawiaj4cy zamierza

ofelry zloZonel przez BRUK - DAR Dariusz

Skawiriski. Breri Osuchotvski 91, -19 304 Czerrnirr wynosity: 322 000,00 zl - Zadanie nr l:



Utwardzenic placu wraz z przebudow4 drogi wc\\/ngtizirej przy Miejskiej i Powiatowej Biblioterce

PLrblicznc'j u' Kolbuszowe.j. 175 000,00 z.l - T.atlanic rri'J,: Przebudowa drogi gminnej nr i04035R ul.
Jesionovr,a lr lun 0+000 - 01011w Kolbuszowei _

z'godrtie z arl 93 ust' I pl<t 4 tJstawy Pzp, Zamawiaj4cy uniewaznia postgpowanie, jezeli cena
rraikorzystlrie.jsze.i olerty lLlb olbrta z na.ini2szq uenq prze\vyzsza kwotg, krorq zamawiaj4cy zamie,za
pr7'e7'nacz':,te tla sfitratlsor'vattje z-ittttowienia, chyba z.e l.anawia.14cy moze zwiEkszyctg kwotg do ceny
rra-jliorzvslnielsze.i of-erty. Po clokonanir"r analizy finansowej, Zantawiaj4cy ustalil, 2e nie mo2e
zwigkszyc Sro'ck6w na sflnansowanie przedmiotowego zam6wienia do ceny najkorzystniejszej oferry.
Dyspoz-1'c.ja art 93 ust. I pkt 4 t-lstawy Pzp, nie nal<lada nazamawiaj4cego bezwzglgdnego obowi4zku
zr'r'igkszenia brakujqcoj lirvotv doflnansou'ania, lecz daje Zatnawiaj4cemu uprawnienie
do posz-r"rkiu'arria dodalkow\,ch (rodktiu, finansowvch. Na tal<irn sallynr stanowisku stoi Krajowalzba
Od$'olar.i'cza. ktora w srvoinr Wy,roku z dnia 20 kwietrria 2015 r. w sprawie
o sygrl' al't KItO 694 15 z'auwazyla.2e ,,('elent post?pov)enia o zamowietnie publiczne nie jest nabycie
przez ieclno'ttk? postgpowania ,,za ws'zelkcT cen?", ale nabycie go w t4)arunkach wlasnej katkutacji
i zalozttnegrt buclzetu nct cltrnt' c'el, t:o mieici s'ig w outonomii .jer)nostki dokonujqcej nabycia
okrc,(lon.ych rze(:2.); lub prutr. Det:1:1j11, n'.y;1"112s1jq4:17 zr.rrnittr nubycict Ltkre,(lonego przedmiotu, tak jak
kazclcr cler'.1'zjtt lxtdejntou)Ltltu vt t+'urtttkuch rynkrtt,ltl:fi prze: pojntiotv komercyjne, zawiera w sobie
vr))ztlctczonc pr'zez nubl't4'L'l Kt'unic'e. wiukic:h bgdzie sig poruszal, w tyn granicefinansowe, do jakich

jesl zainleres'ouany nahyc:ie przeclmiotu zantrivvienia. Nie spos6b, wigc obligowac zamawiajqcego cl.o

pocldau,uniu ka2dorctzcnt,r.t, gdy cena oferr.y pr::ekrocz,y tctk wyznaczony pr6g, analizie swoich
tttozlivvolt'i finttn'sot't'.\'c-'h' prtnrttl wolg ncrh);ciu przedtllioru zaml.tv,ienia za olrreilonq ceng. Zwigluzeniie

lok zulozttnego buclzeltr ie.st kuzdorazovt,o ocl.stql.sltr'rem od pierwotnego zantiaru, a nie zasadq. Zasaalq

Jc'\'1, z(tl(nt.:a zamatt'iajt1c1: je'sl zuin/eresovrun)'nab.).'ciem przeclmiotu zamowienia rylko clo h,uoty,
jukq podul no t'tlv'urciu rl. jako ta, ktr)rc1 zanrcrza przezncrczyc na sfinansowanie zam1wienia.

Wobec powyzszego, Zatnawial4cy uniewaznia postgpowanie na zadania pn.: ,,Zadanie nr l:
[']tu'ardzenie p acu wta'l, / przebudow4 drogi ivervngtrzrrej przy Miejskiej i powiatowej Bibliotece
Publioznc.i lv Kolbuszorve-j Zadanie nr 2: Przebudor,r,a drogi gnrinne.j nr 104035R ul. Jesionowa w krn
0f000 -0i011 wKolbuszorvej napoclsrawieafi 93 Lrst. lDl<r4.

Pouc:zenie

Zgodnie zarr' 180 ust I ustawy Pzp,Z.anawia-j4cy inforrnuje,2e napowyzsz4czynno11,Wykonawcy
nie przy sJLrgLr.je odw,olarr ie.

Otrz-1 nr Lr;q

I l)rzcdstgbtorstwo llobot [)ti]!low\,0h Sptilliu z o o u \4iclotr. J9 300 Mielec. ul Korczaka 6a

2 I irrna lJudor'r,lana,.(iLr,/-l)n'lbrgni.,r uLrzd.. ul szkolna I04.36 147 lrosowv

3 ilRLlK )r\lr'r)ar iLrszSrianiriskr IJrcriosLrchowsrrigi..--r9 J04crzermin
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