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 Bielsko-Biała, dnia 1 października 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Odbiór  i  zagospodarowanie  komponentów  do
produkcji  paliwa alternatywnego (RDF)  z  Zakładu Gospodarki   Odpadami   S.A.  ”  (Nr ref.
11/ZP/ZGO/2013)

 

 

I)           Działając   w  imieniu   Zamawiającego  -   Zakładu  Gospodarki   Odpadami   S.A. w Bielsku-
Białej  zawiadamiamy  o  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Odbiór  i  zagospodarowanie  komponentów do produkcji  paliwa alternatywnego (RDF) z  Zakładu
Gospodarki Odpadami S.A.” Nr ref. 13/ZP/ZGO/2013, ogłoszonego w BZP pod numerem 371496-
2013 w dniu 12.09.2013 r. 

 

Postępowanie   zostało   unieważnione   na   podstawie   art.   93  ust.   1  pkt   4  ustawy z  dnia 29
stycznia  2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)

 

Uzasadnienie
 

  Zamawiający – Zakład Gospodarki Odpadami S.A.   przeznaczył na realizację zadania
pn. „Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu
Gospodarki  Odpadami S.A.” kwotę 429.423,75 zł  brutto.  Na dzień składania ofert,  tj.  do dnia 27
września  2013  r.  (do  godz.  9:30)  wpłynęły 2  oferty,  które  są  kompletne,  zgodne  pod  względem
formalno-prawnym  i  niepodlegające  odrzuceniu.  Ceny  ofert  złożonych  w  tym  postępowaniu
przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  

 

- Oferta nr 1 Mo-BRUK S.A., 33-322 Korzenna, Niecew 68, powiat Nowy Sącz  jest kompletna,
zgodna  pod  względem  formalno-prawnym  oraz  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ.  Zgodnie  z
wyliczeniem (kryterium: najniższa cena) – Oferta nr 1 otrzymała 57,84 pkt.

 

  -   Oferta  nr 2  Konsorcjum   Firm:   „REMONDIS”   Sp.  z  o.o.   Oddział  w  Sosnowcu  (Lider
Konsorcjum),  ul.  Baczyńskiego  11,  41  -  203  Sosnowiec  i     „SANIT-TRANS”  Sp.  z  o.o.
Międzyrzecze  Górne  383,  43-392  Międzyrzecze  Górne jest  kompletna,  zgodna z  wymogami 
formalno  –  prawnymi  określonymi     w  SIWZ.  Oferta  nr  2  jest  ofertą  najkorzystniejszą  cenowo,
otrzymała  100  pkt - zgodnie z wyliczeniem wskazanym w SIWZ.

 

       Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP Zamawiający unieważnia



postępowanie w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może  zwiększyć  tę  kwotę  do  ceny  najkorzystniejszej  oferty”. W  niniejszym  postępowaniu  cena
najkorzystniejszej oferty (Oferty nr 2) przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie.

  

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.


