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Uczestnicy post((powania
o udzielenie zamowienia

Dotyczy:
przetargu nieograniczonego : "Odbi6r i transport odpad6w komunalnych
z nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu Gminy Krzeszyce od dnia
01.07.2019r. do dnia 30.06.2021r .

. Ogloszenie

0

uniewaznieniu post((powania

o udzielenie zamowienia pubIicznego

Dzialaj::tc na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wien
Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.) Zamawiaj::tcy uniewamia postypowanie

0

udzielenie zam6wienia publicznego ogloszonego w trybie przetargu nieograniczonego dotycz::tcego
realizacji uslugi pn. "Odbi6r i transport odpad6w komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych
i niezamieszkalych z terenu Gminy Krzeszyce" - Biuletyn Zam6wien Publicznych, numer
ogloszenia 549238-N-20 19 z dnia 2019-05-17 r.
Uzasadnienie prawne
Zamawiaj::tcy zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wien
Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6in. zm.) uniewaznia postypowanie

0

udzielenie

zam6wienia publicznego jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsz::t cen::t przewyzsza
kwoty, kt6r::t zamawiaj::tCY zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, chyba ze
zamawiaj::tcy moze zwiykszyc ty kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;"

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiaj::tcy - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp - bezposrednio przed otwarciem ofert podal
kwoty, jak::t zamierza przeznaczyc na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia tj. 500.000,00 zl
brutto (slownie: piycset tysiycy zlotych 0011 00)

W postypowaniu zlozono 2 oferty:
Oferta ill 1 - Przedsiybiorstwo Wielobranzowe LS - PLUS Sp61ka z o. 0. , ul Szalwiowa 34A12,
62-064 Plewiska - cena 1.163.808,00 zl, dodatkowo 24 odbiory, dwie akcje edukacyjne.
Oferta ill 2 - ENERIS Surowce S. A., ul . Zaganska 232 A, 25-563 Kielce - cena 1.136.160,00 zl,
dodatkowo 12 odbior6w, dwie akcje edukacyjne.

W zwi'lzku z tym, ze cena najkorzystniejszej oferty w wysokosci 1.163.808,00 zl przewyzsza
kwoty, kt6r~ Zamawiaj'lcy zamierza1 przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, a zwiykszenie
srodk6w na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia nie jest mozliwe, zgodnie z przepisem art.
93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, nalezy uniewaznic przedmiotowe postypowanie.

