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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU Postępowania 
 

Wójt Gminy 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 2013 poz. 907 ze zm) mającym na celu wyłonienie wykonawcy na 
zrealizowanie zamówienia publicznego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Radomin”, w oparciu o art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych unieważniono wymienione postępowanie, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 
wymienionej na wstępie ustawy. 
 

Uzasadnienie unieważnienia 
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 808 874,54 zł 
brutto (słownie: osiemset osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote  54/100). 
W postępowaniu złożono 2 oferty o następujących cenach: 

- oferta nr 1 – Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62 A,        
87-811 Fabianki cena oferty brutto 1 270 000,01 zł 

- oferta nr 2 – Konsorcjum Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki,            
ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek oraz „EKO-BUD” Agnieszka Żołędowska ul. Ziołowa 1a,   
87-800 Włocławek, cena oferty brutto 1 680 070,64 zł 

Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu była 
cena.  Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

 
Radomin, dnia 14.08.2014r. 

        

Wójt Gminy Radomin 

         (-)   inż. Piotr Wolski 

 

 

 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone 

w Biuletynie Zamówień Publicznych na Portalu UZP w dniu 25.07.2014r. i otrzymało Nr 249658-2014, zamieszczone na 
stronie Zamawiającego-oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin na stronie 

www.radomin.pl - BIP – Zamówienia Publiczne - Przetargi 2014, a także wywieszone na ogólnodostępnej  tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego. 


