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        Modliborzyce, 05.12.2018 r. 

INW.271.1.16.2018  

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA 

 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 i art. 92 ust. 1 pkt 7  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się, że 

postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce – etap V”  

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE 

Uzasadnienie prawne: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta                        

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Do wyznaczonego terminu składania ofert na realizację przedmiotowego zadania, tj. 

do dnia 19.10.2018 r. do godz. 10:00 do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Kwota jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła:  2 420 000,00 zł 

brutto.  

Nr 

oferty 

Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy Cena oferty 

 netto (zł) 

Cena oferty 

brutto (zł)  

1. EMKAN-PRO  Krzysztof Murawski 

Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów 
 

2 354 400,00 
 

2 895 912,00 
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Zamawiający w celu oceny dla porównania i oceny złożonych ofert przyjął całkowitą cenę 

brutto jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z rozdziałem 10 pkt 10.8. 

SIWZ. Złożona Oferta nr 3 przez AQUATECH S.A., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa  

Wykonawca  w związku z rozdziałem 10 pkt. 10.7.  SIWZ  - wskazał zapis „obowiązek 

podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczył do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. W związku powyższym po wyliczeniu podatku VAT 23% kwota 

brutto wynosi 3 161 592,00 zł.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonanej analizie możliwości 

finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie 

przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. 

 

 

         

 

 

 

 

2. ALU-MIX  Firma Inwestycji Budowlanych 

Adrian Mika, ul. Gołdapska 31, 19-400 

Olecko 

 

3 088 800,00 
 

3 799 224,00 

3. AQUATECH S.A. 

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa 

 

2 570 400,00 

 

3 161 592,00 


