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Środa Wlkp., dnia 21.08. 2019r. 

Postępowanie nr PCI/2/2019 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Wynajem zasobów przedsiębiorstwa na rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji 

Sp. z o.o.” 

Nr postępowania: PCI/2/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. 

ul. Ignacego Daszyńskiego 5 

63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 570 928 313 

http://bip.powiatsredzki.pl/bip/spolki-powiatu-sredzkiego/powiatowe-centrum-inwestycji-sp.-z-
o.o./zamwienia-publiczne1/ogoszenia-o-przetargach.html 

e-mail biuro@sredzkiepci.pl 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), zawiadamiam, że unieważniam 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 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; 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert 

wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 08.08.2019 roku wpłynęła 1 oferta, 

która przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Oferta 1 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Klimczak 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Chwalęcin 24, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, zaoferował cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:   
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Cena za 

zamówienie 

podstawowe 

Cena za 

zamówienie 

objęte prawem 

opcji 

Cena łącznie za 

zamówienie 

podstawowe oraz 

objęte prawem opcji 

55.160,00 zł 

netto / 

67 846,80 zł 

brutto 

659.000,00 zł 

netto / 

810 570,00 zł 

brutto 

714.160,00 zł 

netto / 

878.416,80 zł 

brutto 

 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  

Kwota 

przeznaczona 

na zamówienie 

podstawowe 

Kwota 

przeznaczona 

na zamówienie 

objęte prawem 

opcji 

Kwota łącznie 

przeznaczona na 

zamówienie 

podstawowe oraz 

objęte prawem opcji 

51.005,50 zł 

netto / 

62 736,77 zł 

brutto 

599.892,00 zł 

netto / 

737 867,00 zł 

brutto 

650.897,50 zł 

netto / 

800.603,93 zł 

brutto 

 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

 

 

 


