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I(olbuszowa, drua 14 ma1a2020 r.

TNFqRMACJA O UN,TEIVAZNIENTU POSTEPOWANTA

zadatiept.:

,,Nadbudowa i ptzebudowa budynku dwotca PKP w Kolbuszowei na dworzec lokalny

z czgficiq uslugowq i administracyinq, budowa zadaszenia nad pzystankami

autobusowymi i placem manewro\r/ym wtaz z niezbEdn4 inftastrukture techniczn{'

tealizowana w tamach ptojektu pn.: ,rBudowa Podmieiskiei Kolei Aglomeracyinef - PKA:

Budowa i modemizacia linii koleiowei oraz inftastruktury przystankowei" ortz w ramach

ptojektu pn.: ,rogtaniczenie problem6w spotecznych i gospodarczych w Gminie

Kolbuszowapopruez nadanie nowych lub ptzywr6cenie funkcii zdegradowanym terenom

i obiektom wtaz z funkcionalnymzagospodarowaniem ich otoczenia".

Rzeczpospotita
Potska N? {i P"['*$:fiif"t{ * $

Unia Europejska
Fundusz Sp6jno$ci

Unii Euopejskiej w dniu

Unii Eutopejskiei 2020/3

Unii Eutopejskiej w dniu

Unii Eutopejskiej 2020/3

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzgdowi Publikacji

77 marca 2020 t. oraz opublikowane w Dzienniku UzEdowym

053-125083 z dnta 76 marca2020 r.

Ogloszenie o sprostowariu zostaLo ptzekazane Uzgdowi Publikacji

15 kwietnia 202Q r. oraz opublikowane w Dzienniku Uzgdowym

076-179241, z dnia 17 kwietnia 2020 t

Na podstawie att. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy z drua 29 stycznra 2004 t. - Prawo zm6wief, publicznych

(t.j. Dz. U. z 2079 L poz. 1843).dalej zw. ustawe Pzp, Zamawiajqcy tj. Gmina I(olbuszowa,



ul. Obtoic6w Pokoju 27, 36-700 I(olbuszowa zawtadamia o uniewaznenta postgpowania

o udzielenie z^rrr6wienia publicznego prowadzonego w trybie pfietargt rieogtariczonego

nawykonanie zadaniapn.: ,,Nadbudowa i ptzebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowei

na dwotzec lokalny z czgsciq uslugow4 i administncyinq, budowa zadaszenia nad

przystankami autobusowymi i placem manewrowym wtaz z niezbgdnq inftastrukturq

technicznq" tealizowanaw tamachptojektu pn.: ,rBudowa Podmieiskiei Kolei aglomeracyinei

- PI(A: Budowa i modetnizacia linii koleiowei onz inftastuktury przystankowei"

otaz w ramach projektu pn.: ,,Ograniczenie ptoblem6w spolecznych i gospodarczych

w Gminie Kolbuszowapoptzez nadanie nowych lub przywr6cenie funkcii zdegradowanym

terenom i obiektom wtaz z funkcionalnym zagospodatowaniem ich otoczenia,,.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawniqcy wyztaczyL termin skladania i otwarcia ofert w ptzedmiotowym postgpowaniu

o udzielenie zam6wietiapublicznego nadziei4maja2020 r. t. Do uplywu terminu skladania ofert

tj.: do drua" 4 czefrNca" 2020 t. do godz. 10:00 wptrynglo sze56 ofert na zadarie pn.: ,rNadbudowa

i ptzebudowa budynku dwotca PI(P w Kolbuszowei na dworzec lokalny z czgsciq

uslugow4 i administtacyinq, budowa zadaszenia nad pzystankami autobusowymi

i placem manewrowymwtaz z niezbqdn4 inftasffukturq techniczn4t' reahzowanaw nmach

projektu pn.: ,,Budowa Podmieiskiei Kolei aglometacyinei- PKA: Budowa i modernizacia

linii koleiowei otaz inftasttuliitury ptzystankowei" or^zw ramachprojektu pn.: ,rOgraniczenie

ptoblem6w spolecznych i gospodarczychw Gminie Kolbuszowapoptzez nadanie nowych

lub ptzywr6cenie funkcii zdegradowanym terenom i obiektom wtaz z funkcionalnym

zagospodafowaniem ich otoczenia".

Lp. Nazwa i adres wykonawcy
Kryteria wybotu ofert

Cena Brutto (zl) Dlugo66 okresu
gwarancii

1.

Fitma Zgoda - Zbigniew Niezgoda
AI. T. Reitana 3
35-310 Rzesz6w

6 382 697,76 zt 5 lat

2.
F.H.U.P. ,,DQMREX" Jacek Rupar
Biatobuegi39
37-114 Bialobtzegi

9 762 917,68 zt 5 lat



3.

SOLKAN Sp. z o. o.
ul. MikotaiaReial2
35-2ll Rzesz6w

6 444159,75 zl 5 lat

4.

ZaW*d, Remontowo-Budowlany Roman Olszowy
ul. Szkolna 55
36-147 Kosowy

7 566 215,72 zt 5 lat

5.

Konsotcium Firm:
Lider: r,ADMA' Zaklad Remontowo- Budowlany
Matian Adamczyk
ul. Ko6ciuszki 68
28-200 Stasz6w
Partner: Przedsigbiorstwo Budowlano-In2ynieryine
,ADMA'Sp. z o. o.
ul. Ko6ciuszki 68
28-200 Stasz6w

I 425 015,52 zl 5 lat

6.
Firma Budowlana ,rREMBISZ" Ryszard Rembisz
Zielonka 39A
36-130 Rani26w

8 129 900,00 5 lat

Zgodnte z obowiqzujacymi przepisami bezpoStednio pzed otwarciem ofett Zam*i;iqry
podatr kwotg, kt6q zamterza ptzezrLaczy( na rcahzacje przedmiotowego zam6wrcnta,

g. 5 715 293185 zl bratto (slownie: pi96 milion6w siedemset pigtna6cie tysigcy dwie6cie

dziewrgt dziestqt trzy zN 85 / 1 00).

I(omisja powolana do niniejszego postgpowania dokonala otwarcia ofert i st'wierdzila, ze oferta

z najnzszq cen4 brutto przewyzsza kwotg, kt6tq Zamawialqcy zamierza pueznaczyt,

na sfinansowanie zam6wietia. Cena oferty zLozonej pnez Fttma Zgoda - Zbtgruew Niezgoda,

Al. T. Rejtana 3,35-370 Rzesz6w wynosila 6 382 697,76 zNbrutto.

UZASADNIENIE PRAVNE

Zgodne z xt. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, Zamawtajacy uniewa2nia postgpowanie, jezeh cena

najkotzystniejszej oferdJ lub ofeta znaitizszqcenqpruewy2sza kwotg, kt6rqZamawiajqcy zamierza

PrzezfiLczyt na sfttansowanie zam6wieria, chyba ze Zamawnjqcy moze zwigkszyt t9 kwotg

do ceny najkozystniejszej ofety.

Po dokonaniu anahzy finansowej, .Zamawiajacy ustalil, ze tie moLe zuttgkszyt, 6rodk6w

na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia do ceny najkoruysttie)sze) ofeffy. Dyspozycja

att. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, nie nakLada na zamawiaj1cego bezwzglgdnego obowi4zku

zwigkszenia brakuj4cei k*ory dofi.nansowania, lecz daie Zamatirajqcema uprawnienie

do poszukiwania dodatkowych Stodk6w finansowych. Na takim samym stanowisku stoi I(rajowa



Izba Odwolawcza, kt6ra w swoim Wyroku z dnta 20 kurietnia 201,5 r. w spmwie

o sygn. akt I{O 694/1,5 zaawazy\a,2e ,,Celem postglpowania o qamtiwienie publicryne nie jest nablcie pr7,eq

jednostkg post@owania ,,qa wsqglk4 ceflg", ale nablcie go w warunkach wlasng/ kalkulaii i ryloionego budTgn

na dan1 al, m mieici sig w autonomii jednostki dokonulacy nablcia okreilonlcb ry9cryt lub praw. Deryqfa,

ryraiEaca Taniar ruablcia okreihnego prTgdmiotu, takjak kayda deEqla podimuaana a uarwnkach rynkorytch

ptTgpodmiofl korruergjnt rytwiera w nbie rytqnacqonepq,qnab1wcggranice, wjakich bgd<le steporusqal,

w $m granicefiruAnszue, dojakichjest ryzinteresowanlt nabltciem prrydmiotu qamdwienia. Nie pofifi wigc obliguwai

do poddawania ka4loraqowo, gdlt cena oferE prTgkrocryt tak a!<nac<nnJ) prog analiqle swoicb

mo{iwoici finansowlch, ponad wolg nablcia prTgdniotu qandwienia qa okreilon4 ceng. ZwigksVgnie tak

ryloyonego budrytu jest ka4loraqowo odstgpstwem od pierwotnego yamiaru, a ruie qasad4. Zasad4jest, 7?tem,

fu rymawiajaryjut Tainteruowanl ruafuiciemprTgdniotu qandwienia fllko do kwotlt,jakapodal na otwarciu ofert,

jako ta, ktdrq <gmieqa prygqnacryi na sfinansowanie qamtiwienia.

!7obec powyzszego, Zamawtaj4cy uniewa2nia postEpowanie na zadatia pn.: ,rNadbudowa
i przebudowa budynku dwotca PKP w Kolbuszowei na dwozec lokalny z czqilciq

uslugow4 i administtacyinq' budowa zadaszenia nad pzystankami autobusowymi

i placem manewrowymwtaz z niezbgdnq inftastuktutq techniczn4" tealizowanaw ramach

proiektu pn.: ,,Budowa Podmieiskiei Kolei aglomeracyinei- PKA: Budowa i modemizacja

linii koleiowei otaz infrasttulrtury przystankoweitt otazw ramach projektu pn.: ,rOgraniczenie
ptoblem6w spolecznych i gospodarczychw Gminie Kolbuszowapoprzez nadanie nowych

lub ptzywr6cenie funkcii zdegmdowanym terenom i obiektom wtaz z funkcionalnym

zagospodatowaniem ich otoczeniat' na.podstawie att.93 ust. 1 pkt 4.

Pouczenie

Zgodrue z art. 180 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiaiacy informuje, ze fla powyzszq czynno66,

Wykonawcy nte pny sNuguj e odwolanie.

Otnym$u

1. Firma Zgoda- Zbigniew Niezgoda, AI. T. Rejtana 3,35-370 Rzesz6w,

2. F.H.U.P.,,DOMREX' Jacek Rupar, Bialobrzegi 39, 37 -774 Bialobtzegi,

3. SOLKAN Sp. z o. o., ul. MkolajaReja72,35-217Rzesz6w,

4. ZakNad Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55,36-747 Kosowy,

5. Konsorcjum Firm: Lidet: ,,ADMA" ZakNad Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ul. Ko6ciuszki 68,28-200

Stasz6w, Partner: Przedsigbiorstwo Budowlaro-Ifiynteryjne ,,ADMA" Sp. z o. o., ul. Kodciuszki 68, 28-2OO

Stasz6w,

6. Fitma Budowlana ,,REMBISZ" Ryszard Rembisz, Zielonka39A,36-730 Rani26w,

7. a/2.

2
an Zuba


