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ZAMA\ilIATACY:

-

Gmina Kolbuszowa

ul. Obrofc6w Pokoju 21

36-100 I(olbuszowa

I(olbuszowa, dtia 4 marca2020 r.

INFORMACJA

o UNTESTAZNTENIU POSTEPOWANIA

zadante pn;

,,Zakup i dostawa work6w do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych na terenie

Gminv Kolbuszowa"

Ogloszenie w BiuletynieZam6wied PubJicznych nr 509161-N-2020 -N-2020 z dnia2020-02-04 r.

Ogloszenie o zam6rvieniu - Dostawa

Na podstawie art, 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznra 2OO4 r. - Prawo zam6wtei

publicznych (t.i. Dz. U. z 2019 L poz. 1843) dalej zw. ustaw4 Pzp, Zamawrajqcy tj. Gmina

I{olbuszowa, ul. Obrofc6w Pokoju 21, 36-100 I(olbuszowa zawiad,amia o uniewaznieniu

postgporvania o udzielenie zam5wienia publicznego prowadzonego w tr.ybie ptzetlLtgu

nieograniczonego na uykonante zadania pn.: ,rZakup i dostawg work6w do selektywnej

zbi6rki odpad6w komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa,,

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

zamawtalqcy wyzn^czyl termin skladania i orwarcia ofert w przedmiotowlrm postgporvaniu

o udzielenie zam6wienia publicznego na dzieit 1,4lutego 2020 r. Do uply.wu terminu skladania

ofert tj.: do dnia 14 lutego 2020 r do godz. 10:00 wplynely ffzy ofcrry na zadarre pn.: ,,Zakup
i dostawa work6w do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych na terenie Gminy
Kolbuszowa":
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Lp. Nazwa i adtes wykonawcy

Kryteria wybotu ofett

Cena Btutto
(zt)

Czas dostawy I transzy
work6w struiqcych do
segtegacji odpad6w

1.
VECOPAK Ptzemyslaw Zr6dlewski
ul. Olsztyrisk a 6, 72-730 Pasym

177 923148 zt 5 dni roboczych

) Sipeko Group Sp. z o. o. Sp. k,
Makowisko 762, 37 -500 Jaroslaw

762299,40 zt 5 dni toboczych

J.
,$RTFOL" Sp. J. Janusz Lubeta
i Wsp6lnicy
ul. Sokolowska 28, 36-700 Kolbuszowa

129 002,38 zl 4 dni roboczych

Zgodnte z obowtqzujacyrru przepisarrri bezpo6rednio ptzed otwarciem ofert Zamawtajqcy

podal kwotg, kt6r4 zamierza puezu^czyt na reahzacjg przcdmiotowego zam6wieria

tj. 100 000,00 zl brutto (slownie: sto rysiscy zl00/100).

I(omisja powotrana do niniejszego postQpowania dokonala otwarcia ofcrt i stwierdzitra, ze oferta
z nainizszq cen+ brutto przewyzsza lrwotq, kt6r4 Zamawiajqcy zamlerza przeznaczy(
na sfinansowanie zamowienia. Cena oferty ztrolonej pfiez VECOPAK Przemyslaw
2r6dlewski, ul. olsztyriska 6, 12-130 Pasym wynosila r7l g23,48 ztr brutto.

UZASADNIENIE PRA$TNE

Zgodnre z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, Zamawiaj4cy uniewa2nia postgpowanie, lezeh cera

naikorzystnie)szei oferty lub oferta z najnilszq cefla przewyLsza kwotg, kt6r4 Zamawiajqcy

zamietza Pfiezflaczy6 na sfinansor.vanie zam6wieria, chyba ze Zamawia)Lcy moze zwigkszy6 tg

kwotE do ceny najkorzystntejszej oferty.

Po dokonaniu anahzy finansowej, Zamawiajqcy ustalil, ze ni.e mo2e zwigkszy6 Srodk6w

na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia do ceny najkorzystnie)szej ofety. Dyspozycja

art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, nie nal<lada na zamawiaj4cego bezrvzglgdnego obowi4zku

zwiglrszenia brakuj4cej kwoty dofinansowania, lecz daje Zamawialqcemu uprar.vnienie

do poszukiwania dodatkowych Srodk6w finansowych. Na takirn samym stanowisku stoi I(rajowa

Izba Odwolawcza, kt6ra w swoim \X/yroku z dnia 20 kwietnia 201,5 r. w sprawie
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o sygn. akt I{O 694/15 zauwazyla,2e ,,Celem postgpowania o Tamtiwienie publicrye nie je:t natlyne pryeq

.iadno.rtkg pottgpowattia ,,qa wtqelkq c€ng", ale nablde go w warankach wlasnel kalkalacii i TaloToruego badTetu

na danl ce/, co mieid tig w autonomii jednostki dokonujqceJ nablcia okreilonlch qecTy lub praw. Deqt7a,

wlruiafqca ltruiar nablda okreilonego prrydmiotu, tak jak kaTda degtTJa podq'ruowana w warunkach

Stnkow1ch pr4Tpodniofl kotnerqlne, Vtwiera w sobie wjtTnacTone prryqnablwcggranice, w jakiclt bqtrye st1

ponrslal, w t1m graruice ifinanrowe , do jakich jen qainteresouargt nabltcie ptrydnioht Tarutiuienia. Nie tposdb,

wigc obligowai TamawiEqcego do poddawania ka$oraqowo, gd1 cena oJir$t prrykrocqlt tak ryyTnacqorry pnig

ana/irye swoich ruo{iwoid finansowlch, ponad wolg nabyia prrydmiokr qanzdwienia 7a okreilonq cerug.

Zwigks<znie tak qaloqonego budqetu ja.rt kaidoraqowo odstg,,pstwem od pie.naotnego 7amiaru, a nie qasaclq.

Zasadqje$, Katem, ry yamawiEary jest qaintereslwatry) nalrydem prrydmiotu qamdwienia fllko tto kwo$, jakq

podal na otwardu oJirt, jako ta, ktdrq TarnierTa prTeqnacTyi na sfinansowanie 4tmdwienia".

Wobec powyzszego, Zamawtajqcy uniewa2nia postEpowanie fla zadania pn.: ,rZakup
i dostawa work6w do selektywnef zbi6rki odpad6w komunalnych na terenie Gminy

Kolbuszowa" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.

Jednocze6nie Zamawiaj4cy infotmu)e, 2e w najbltLszym czasie zamierza powt6rzy(. procedurg

przetargow4. Przypominamy r6wniez,2e stosowanie do regulacji zawarte) w art. 93 ust. 5 ustawy

Prp w przypadku uniewa2nienia postgpowania o udzielenie zam6wienia publiczlego

Zamawraiqcego na wniosek Wykonarvcy, kt6ry ubiegal siq o udzielenie zam6wienia, zawiadomi

o wszczgciu kolejnego postgporvania, kt6re doqczy tego samego przedmiotu zam6wienia

lub obejmuje ten sam przedmiotu zam6wieria.

Pouczenie

Zgodnie z ^tt. 180 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiajqcy informuje, 2e na powyLszq czynno6(,
\Wykonawcy nie przysluguje odwolanie.
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Otrzymuiq:

1. VECOPAK Przemyslarv 2r6dlervski, ul. Olsztyriska 6, 12-130 pasym
2. Sipeko Group Sp. z o. o, Sp. k., Makowisko 162,3?-500Jaroslaw
3. ,ARTFOL" Sp. J. Janusz Lubera i !/sp6lnicy, ul. Sokotowska 29,36-100 Kolbuszowa
4. 'a,/ t


