
               

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Gmina Radomin
Radomin 1a, 87-404 Radomin

ogłasza:

W związku z prowadzonym  postępowaniem w trybie  przetargu nieograniczonego,  o wartości 
nie  przekraczającej  kwoty  określonej  zgodnie  z  art.  11  ust.  8  ustawy  –  Prawo  zamówień 
publicznych  -  (Dz.  U.  z   2010r.  Nr  113  poz.  759  z  późn.  zmian.),  mającym  na  celu  wyłonienie 
wykonawcy  na  zrealizowanie  zamówienia  publicznego  pn.   „Modernizacja  drogi  gminnej  – 
dojazdowej  do gruntów rolnych,  o  długości  1,674 km w miejscowości  Płonne  i  Rętwiny gmina 
Radomin”  w oparciu  o   art.  93  ust.  3  pkt  2   ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo zamówień  
publicznych  (  Dz.  U.  z   2010r.  Nr  113  poz.  759  z  późn.  zmian.)  unieważniono     wymienione 
postępowanie,  na podstawie  art. 93 ust 1 pkt 4 wymienionej na wstępie ustawy.
 W niniejszy postępowaniu złożono 2 oferty w terminie na składanie ofert, określonym na dzień 
31.05.2013r. do godz. 13:00, a mianowicie:

Oferta Nr 1 Zakład Drogowo-Budowlany S.C.
K. Wilczyński & M. Wilczyński
Rogowo 23, 87-162 Lubicz

     cena przetargowa: 528 774,66 zł  brutto;   429 898,10 zł   netto 

Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 61
87-200 Wąbrzeźno

                        cena przetargowa: 442 576,31 zł brutto;  359 818,14 zł netto

Uzasadnienie unieważnienia
W wyznaczonym   terminie  na  składanie  ofert,  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  SIWZ  ,  

złożono  2   oferty.  Postępowanie  zostało  unieważnione  z  uwagi  na  to,  że   oferowane  ceny  w  obu 
złożonych  ofertach,  przewyższały   kwotę  jaką  Zamawiający  może  przeznaczyć  na  sfinansowanie  
wymienionego  zamówienia.  Poza  tym,  Zamawiający  nie  może  zwiększyć  kwoty  do  ceny 
najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji. 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych  na Portalu UZP,

w dniu 17.05.2013r. i otrzymało Nr  194570-2013  zamieszczone  na stronie Zamawiającego-
Gminy Radomin w Biuletynie Informacji Publicznej, www.radomin.pl → BIP,

a także na tablicy ogłoszeń, w dniu 17.05.2013r.

Radomin dnia   07.06.2013r.

Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski 

http://www.radomin.pl/

