ZAMAWIAJĄCY:

Węgorzewo, dnia 18.12. 2017r.

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa
Jednostka organizacyjna gminy :
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej
Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo

ZP.361.1.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
pn. „Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne
przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w
gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r.
do 31.12.2018 r.
w części I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 )
Zamawiający gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Zespół Obsługi Ekonomiczno –
Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie reprezentowany przez dyrektora
zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przewozy szkolne
uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie
związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie
od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.” ogłoszone w trybie
przetargu nieograniczonego, w BZP nr 627176 – N - 2017 z datą zamieszczenia 5.12.2017 r.
zostało unieważnione w części I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia na podstawie art. 93
ust.1 pkt 4 oraz 93 ust. 2 ustawy pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4

ustawy pzp 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. Zgodnie z
art. 93 ust. 2 jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do
unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
Na sesji otwarcia ofert Zamawiający wskazał, że przeznacza na realizację zamówienia kwotę
262 140,00 PLN, w tym :
1) Cz. I -

20 079,00 PLN;

2) Cz. II -

25 506,00 PLN

3) Cz. III -

59 322,00 PLN

4) Cz. IV -

26 502,00 PLN;

5) Cz. V –

27 734,00 PLN;

6) Cz. VI –

27 446,00 PLN;

7) Cz. VII –

18 245,00 PLN;

8) Cz. VIII -

57 306,00 PLN;

Cena najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach wyniosła odpowiednio:
1) Cz. I -

32.844,00 zł;

2) Cz. II -

46.756,80 PLN

3) Cz. III -

95.839,20 PLN

4) Cz. IV -

39.015,00PLN;

5) Cz. V –

29.865,60 PLN;

6) Cz. VI –

29.523,90 PLN;

7) Cz. VII –

15.055,20 PLN;

8) Cz. VIII -

104.458.20PLN;

W niniejszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty w części I, II, III, IV, V, VI, VIII
(za wyjątkiem cz. VII) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty, do ceny
najkorzystniejszej oferty, dlatego niniejsze postępowanie w wyżej wymienionych częściach

I, II, III, IV, V, VI, VIII należało unieważnić zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 i 93 ust. 2 ustawy
pzp.

Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 93 ust. 5 w przypadku unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał
się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Zamawiający:
Bożena Stępak
dyrektor ZOEASiP w Węgorzewie

