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Krynica Morska 22.06.2018 r.

ZP.27I.10-2.2018

dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: ,,Budowa ścieżki rowerow€j w Krynicy
Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. ,rPomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międrynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta
Krynica Morska"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r. Prawo zalnówień

publicznych (Dz. U. z20I7 t., poz. 1579 zpóź. zm.), rwanej dalej ustawąPzp, Zamańający

informuję, ze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych w ramachzadania;,,Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej" w ramach

realizacji projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczęniu międzynarodowym R-10

i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska", m sprawy

ZP .27 I. 1 0. 20 1 8 w trybie przetar gl nieograniczonego zostało unieważnione.

uzasadnienie

W myśl art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zarlawiający uniewa:żnia postępowanie

o udzielenie zanówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną

ptzewyższa kwotę, którą zamawiający zarrięrza przęznaczyć na sfinansowanie zaInówieńa,

chyba że zamawiający może zwiększyó tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w ramach

zadania:,,Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy $orskiej" w ramach realizacji projektu pn.

,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczęnilmiędzyłarcdowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa

R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska" w wyznaczonp terminie do dnia

18.06.2018 r. do godz. 11:00 łvpłynęły trzy oferty. Cena najniższej oferty firmy Pol-Germann

Tokheim Sp. z o.o., ul. Narwicka 1, 80-557 Gdńsk wynosi 7 534 159:25 złbrutto. Kwota jaką

Zamawiający przęznaczyłna sfinansowanie zamówienia to 7 289 911,44 zŁbrutto.

W związku zpovlyżsrym postąpiono jak na wstępie.
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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Zpowńaniem

Operacyjnego Wojewódźwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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