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Kolbuszowa, dnia 16 kwietnia 2019 r,

zrAwrADoMrENrE o UNTEWAZNTENTU POST4POWANIA

Doryczy: postgpowania o udzielerrie zam6wienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na wykoname zadania pn.:

,,Przrebudowa kanalizacji deszczowej O 400 i O 200 o dlugo5ci 153,0 m
,w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305121w Kollbuszowej"

Ogloszenie w Biuletynie Zamowienie Publicznychnr 532062-N-201 9 z dnia2019-04-01 r.

Ogloszenie o zram6wieniu - Roboty budowalne

Na podstawie art. 92 ust. I pkt 7 Ustawy z dnia 29 styczma Prawo zam6wieri publicznych

(Dz. U. 2018 poz. 1586 tj.) dalej zw. ustaw4 Pzp, Zamawiaj4cy tj. Cimina KolbuLszowa,

ul. Obroric6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa zawradamia o uniewaznieniu postgpowania

o udzielenie :ram6wienia publicznego prowadzonego w trybie prz:etargu nieograniczonego

na wykonanie zadania pn.: ,,,Przebudowa kanalizacji deszczowej Ql 400 i g 200 o dlugoSci

153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305121w Kolbuszowej".

UZASADNIENIE PRAWNE

Na podstawie art. 93 ust. i pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiaj4cy uniewaznia postr2pou,anie

o udzielenie zam6wienia publicznego nar wykonanie zadanta pn.: ,,Przebudowa kanalirzacji

deszczowej Q, 400 i A 200 o dlugoSci 153,0 m w ul. St. Krzaldewskiego dz. nr ewid.

2305121w Kolbuszowej", poniewa2 cena najkorzystniejszej oferty przewyLsza kwotg, l,rt6r4

Zamawiaj4cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, a Zamawraj4cy nie nnoze

zwiEkszyc kwoty do ceny oferty najkorzl,stniejszej.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiapcy na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia przeznaezyl kwotg w wysol,lorici

153 000,00 zl brutto (sto pigidziesi4t tr:zy tysi4ce 00/100 zl). W p,ostgpowaniu o udzie.lenie

zamowienia do dnia 16 kwietnia2019 do godziny 10:00 zostaly zloZone trzy ofefty, a ich



Lp. Nazwa i adres wykonawcy

Krvteria wvboru ofert

Cena Brutto (zl) 60oh Gwarancja 40%o

db budownictwo Sp z o.o.
ul. Armii Krajowej 8,
28 - 236 Rvtwianv

198 300,27 zl 5 lat

2

Zak*ad Usfu g B udowlanych
ilnstalacyjnych ADMAR

Adam Orzech, Alina Orzech
sp6lka jawna
36 - 100 Kolbuszowa
ul. ZboZowa 8

198 029,51 zl 5 lat

3

KOALA Sp. z o.o,
ul. Niezlomnych2cl22
31 - 450 Stalowa Wola

110 612,03 zI 5 lat

ceny.przy takiei samej punktacji w kryterium II- dlugodi okresu gwarancji 60 miesigcy (tj, 5

lat), przewyZszajq powyZszq kwotg.

JednoczeSnie Zamawtajqcy informuje, 2e w najblizszym czas;ie zamierza powt6rzyc

procedurg przetargow4. Przypominamy r6wme2, 2e stosownie do regulacji zawartej

w art. 93 ust, 5 ustawy Pzp w przypadku uniewaZnienia postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego Zamawrajqcy na wniosek Wykonavrcy, kt6ry ubiegal sig

o udzielenie zam6wienra, zawiadomi o wszczQciu kolejnego postgpowania, kt6re dot'.yczy

tego samego przedmiotu zam6wienia lub obejmuje ten sam przedmiot zam6wienia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 780 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiajqcy informuje, 2e na po Zszq cz,'ynnoi(,

Wykonawcy nie przysluguje odwolanie.

Otrzymu.iq:
l. db budownictwo Sp z o.o., ul. Armii Krajowej 8,28-236 Rywiany,
2. Zaklad Usiug Budowlanych i Instalacyjnych ADMAR Adam Orzech. Alina Orzech spotka jawna

36 100 Kolbuszowa, ul. Zbo2owa8,
3 KOALA Sp. z o.o., ul. Niezlomnych2cl22,3'7 - 450 Stalowa Wola,
4. ala

7'2 )
q.n Zu,ba


