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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dot.:

Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek.

Na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129), zwana dalej PZP, Zamawiający informuje, że
przedmiotowe postępowanie zostaje z dniem dzisiejszym unieważnione.
UZASADNIENIE
W ramach przedmiotowego postępowania, w terminie przewidzianym na składanie
ofert tj. do dnia 06.08.2021 r. do godziny 900, wpłynęły dwie oferty:
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Zaoferowana
Gwarancja
cena
F.H.U. Czerwiński Przemysław, ul. Odlewników
1.
1 906 500,00 zł
60 miesięcy
52k, 39-432 Gorzyce
PROF.-BUD Profesjonalne Budownictwo
2.
1 799 500,00 zł
60 miesięcy
Szymon Mierzwa, ul. Strażacka 24, 39-432
Trześń
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia
zamierza przeznaczyć kwotę 1 739 811,35 zł brutto.
W związku z powyższym, że cena złożonych oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający może
zwiększyć tę kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpił do oceny ofert.
W dniu 09.08.2021 r. Zamawiający wezwał PROF.-BUD Profesjonalne Budownictwo
Szymon Mierzwa, ul. Strażacka 24, 39-432 Trześń do złożenia w terminie do dnia
17.08.2021 r. do godziny 15:30 dokumentów o których mowa w rozdziale XXI. ust. 1
specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca nie złożył stosownych dokumentów.
W związku z powyższym w dniu 18.08.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do
złożenia w terminie do dnia 23.08.2021 r. do godziny 15:30 dokumentów o których mowa
w rozdziale XXI. ust. 1 specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca nie dokonał
stosownego uzupełnienia. W konsekwencji Zamawiający wezwał kolejnego Wykonawcę tj.
F.H.U. Czerwiński Przemysław, ul. Odlewników 52k, 39-432 Gorzyce do złożenia w terminie
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do dnia 17.08.2021 r. do godziny 15:30 dokumentów o których mowa w rozdziale XXI. ust. 1
specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w dniu
27.08.2021 r. Zamawiający ocenił, że w przypadku czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty podpisanie umowy na realizację przedmiotowego zamówienia może zostać podpisana
w miesiącu wrześniu 2021 roku, co w połączeniu z terminem wykonania zamówienia
ustalonym w specyfikacji warunków zamówienia na 4 miesiące od dnia podpisania umowy
skutkowałoby ustaleniem terminu wykonania na miesiąc styczeń 2022 roku. Zawarcie umowy
przekraczającej rok budżetowy wymagałoby wprowadzenia zadania do wieloletniej prognozy
finansowej oraz odpowiedniego zabezpieczenia środków na wkład własny dotyczący, czego
Zamawiający nie był na chwilę w stanie obecną zrealizować.
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