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Przedszkole Samorz4dowe Nr 80

ul. Armii Krajowej 34

15-661 Bialystok
Tel 85 6615410

fax 856615612

ps80@um.bialystok.pl

www.psS0.bialystok.pl

Biatystok dn. 04.06.2019 rok

Wykonawcy:

1. Hydros Sp. j. Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza

ul. Dqbrowskiego 28

15-950 Biatystok

2. Ostrovia Marek Trwoga
Ostr6w P6lnocny 49

16-113 Szudzialowo

Dotycry postgpowania na ,,Zaprojektowanie i remont placu zabaw w Przedszkolu

Samorz4dowym Nr 80 przy ulicy Armii Krajowej 34 w Biatymstoku".

Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane
Tryb: przetarg nieograniczony dla zam6wienia o wartoSci powyZej 30 tysigcy euro

Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. I pktT w zw. z art.93 ust. 3 pkt 2 oraz na podstawie art.92

ust. 2 ustawy 229 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 22018 r. poz. 1986, z

poLn.zm.),zamawiaj4cy zawiadamia, iz uniewaZniaprzedmiotowe postgpowanie o udzielenie

zam6wienia publicznego.



Uzasadnienie prawne:
art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w brzmieniu ,,Zamawiaj4cy uniewa2nia postgpowanie o
udzielenie zam6wienia, je2eli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta znajniaszqcen4
ptzewylsza kwotg, kt6r4zamawiaj4cy zamierzaptzeznaczyC na sfinansowanie zam6wienia,
chyba 2e zamawiaj4cy moze zwigkszyc tg kwotg do ceny najkorzystniejszej oferty".

Uzasad nienie faktyczn e:

W przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, w terminie
przewidzianym na skladanie ofert, tj. do dnia 03.06.2019 roku, do godziny 9,45,wplynEly 2
oferty. W przedmiotowym postgpowaniu otwarcie ofert nastqpilo w dniu 03.06.2019 roku o
godzinie 10,00 w siedzibie zamawiajqcego. Zgodnie z art.86 ust. 3 ustawy Pzp,bezpoSrednio
ptzed otwarciem oferl, zamawiajqcy podal kwotg jakq zamierza ptzeznaczyc na realizacjq
zam6wienia r6wn4 190 000,00 zlotych.

Zloilono dwie oferty:

L Hydros Sp. j. Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza z cenq-200 000,00 zl
2. Ostrovia Marek Trwoga z cenq - 199 905,75 zl

Zgodnie ztreSciq oferty, wykonawca znajkorzystniejsz4 cen1zaoferowal realizacjq zam6wienia
zaceng brutto r6wn4 199 905,75 zl.

Oferta z nainizszq cenQ przewyLsza kwotg, kt6rq zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zam6wienia i zamawiaj4cy nie moze zwigkszyi tej kwoty do ceny
naj korzystn iej szej oferty.

Bior4c pod uwagg powyzsze zamawiajqcy uniewaZnil postgpowanie na podstawie art. 93 ust. I
pkt. 4 ustawy prawo zamowiefi publicznych.

W zwi4zku zpowyLszym postanowiono jak w sentencji.

JednoczeSnie informuj e, 2e na podstawie art. 93 ust. 5 w/w ustawy wykonawc a moile zlo|yc
wniosek do zamawiaj?cego o zawiadomieniu wykonawcy o wszczgciu kolejnego postgpowania,
kt6re dotyczy tego samego przedmiotu zam6wienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zam6wienia.

Podstawa prawna
art.92 ust. I pkt 7,afi.92 ust. 2,art.93 ust. I pkt 4 ustawy 229 stycznia2}}4 r. -prawo

zam6wieri publicznych (Dz. tJ . z 20 I 8 r. poz. 1986, z pofin. zm.).
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