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termin skladania otwarcia ofert w przedmiotowym postgpowaniu

o udziel e / publicz d en 19 lipca 2019 r, Do uplywu terminu skladania

tj.: do dn 2019 r, do gociz. 1 :00 r.r,pilngty trzy of.erty:
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Z'godnie z obowiEzuj4oymi przepisami bezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy

podal kwotq- kt6r4 zan'ticrz,a przcznaczyc na realizacjg przedmiotowego zam6wienia

11.39 000 00 zl bnrtto (siolr'nie: rrzvdziesci dzicwiEc tysiqcr, zl 00/100).

na sfinansowanie zamowienia. ena of$rty zlolonej przez F'irmg Budowlan4 ,,GIJZDA,,
Zbigniew CuL.da. url. Szkolna 10 36 - 14|. Kosowy wynosila 43 593,75 zl brutro.

zamterz.a przeznaczlc na sflnansowanie zr{mowienia. chyba ze Zamawiaj4cy mo2e zwigkszyc

tg kwotq do cen1, najkofzystnie.jsze.j ot-erty,

Po dokonaniu analizy l'lnansowe.j . LamalNia.j4cy ustalil. ze nie mo2e zwigkszyc Srodkow

na sflnansow'anie przedrniotowego zamowienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Dyspozycja

art. 93 ust' 1 pkt 4 LJstawy Pzp. nie naklada na zamawiaj4cego bezwzglgdnego obowi4zku
zw'rgkszenia brakuj4cej kwoty dofinansowania. lecz. daje Zamawiaj4cemu uprawnienie



u 21,

woi. podkdrpockie

do p<lszukiwania dodatkowych sroclkow finansowych. Na takim samym stanowisku stoi
Krajowa lzba Odwolawcza, ktora w swoim Wyroku z dnia 20 kwietni a 2015 r. w sprawie
o sygn. akt KIO 694115 zauwa2yLa, 2e ,,Celem postgpowania o zam\wienie publiczne nie jest
nahy'cie prze: iedno"^tkg post?pow,ania,,za u,szelkq ceng", ale nabycie go w warunkach
v'lrrsncl htlktrluq'i i zulo:onego hud:etu nu tlanl c,el, co mie.ic,i sig w autonomii jednostki

clokontriqc'ei nub|'cict okre.{lonych rzeczy Luh prau,. De a, wyrazajqca zamiar nabycia
okreilonego przedmiotu, tak}ak kazda de a poclejmou)ane w warunkach rynkowych przez
podmiott" komercyine, zQvtierT w sobie wyznaczone przez nabyvcA gronice, w jakich bgdzie

'tig porus:ul, u't)tnt grunic'e finon.s'ou,e, rlo lakic'h jest zainteresowany nabycie przedmiotu
:tnttjtt'ietttct \it' 's1trt,s6b, v'igt' ohligotruc :(u'nutt'ittltlcego do potlclawania kazdorazowo, gdy
Cenct ofcrlT' przeh'ocz|t lsll vtyznLtczon); prr)g, analizie ,s'v,oich mozliwolcifinansowych, ponad
wolg nabycia przedmiotu zamowienia za okrellonq ceng. Zwigkszenie tak zalozonego budzetu

.ie'st kazdorazowo odstgpstwem od pierwotnego zamiaru, a nie zasadq. Zasadq jest, zatem,

ze zumuu'iuiqc'.y ie'st :uintare.sowunl' nabyciem przeclmiotu zamowienia tylko do lauoty, jakq
ptttltt/ tttt rtltt'urt: it't ttfct't. iuko ltt, kt6r'q:utnier:Lt pr':c:nLtc.:y( nu.sfinansowanie zam6wienia.

wobec pow)'zszego, zamawial4cy uniewaznia postgpowanie na zadania pn.:

,rZadanie nr l: ,,Budowa oSwietlenia wzdluiL drogi gminnej w Solectwie Nowa WieS,,

Zadanie nr 2: ,,Dobudowa o6wietlenia ulicznego w Swierczowie" na podstawie art.93 ust. 1 pkt
4.

Pouczenie

Zgodrrie 't arL' 180 ust I ustawy Pz.p. lanrawiaj4c-v infbrmuje, ze na powyzszq czynnoSc,

Wykonawcy nie przysluguje odwotanie.

Otrzl'rru jq:

I Monika lrerenc ELDK]-RO ]rllR. -.15 232 Rz,esz.otu. ul Borowa 39

2 lrirrra Buclovnlana ,.(itl7.l)A" Zbignicw (ltrzrja- ul Szkolna 104. j6 - 147 Kosowl,
.l /.aklacj Instalac.ii l:.lcktrr cznl ch lan Kubik. l6 105 (.molas 290

I lr'a


