
Biecz, dnia 26.04.2022 r.

ZP.271.3.2022
                                                       
                                                            
                                                       
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym
bez  możliwości przeprowadzenia negocjacji,  o którym mowa w art.  275 pkt 1 ustawy Pzp:
Wykonanie dokumentacji (ZRID) na budowę ronda na DW 980 wraz z dokumentacją
dróg gminnych: ul. Polna, ul. Przedmieście Dolne w Bieczu. 

         INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Gmina Biecz działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z  art. 255 pkt. 3
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.),
informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:
Art.  255 pkt. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

2021r. poz. 1129 ze zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli   cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający stosownie do treści art. 222 ust. 4 Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert

podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  tj.  230  413,00  zł
brutto.  W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta na kwotę 292 740,00 zł
brutto.
Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził,  iż oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą
Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Wskutek  analizy  swych
możliwości  finansowych  (w  szczególności  środków  przeznaczonych  na  ten  cel  w  budżecie
Zamawiającego) Zamawiający stwierdził, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty  przeznaczonej
na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

                           Burmistrz

I-I mgr Mirosław Wędrychowicz
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