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Jedwabne, dnia 29.11.2016r

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 302635 - 2016 z dnia 25.08.2016r
Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający,

Gmina Jedwabne
reprezentowana przez p. Michała Chajewskiego - Burmistrza
Ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
Postanawia przedmiotowe postępowanie

UNIEWAŻNIĆ
Uzasadnienie:
Zamawiający Gmina Jedwabne wszczął postępowanie publikując ogłoszenie o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 302635 - 2016 w dniu 25.08.2016r.
W wyniku opublikowania ogłoszenia w dniu 29.09.2016r otrzymano 8 ofert, spośród których
jedną ofertę złożoną przez :
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe OPTIMA. Paweł Wyszyński
Ul. Zabmrowska 18
16-001 Kleosin
odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. z m . ) - dalej ustawa Pzp.
Powodem odrzucenia oferty był brak informacji o udzieleniu okresu gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia, którą to wykonawca powinien
zamieścić w formularzu ofertowym pkt. 6 ppkt. 2). Informacja ta była przedmiotem oceny
ofert i nie podlegała uzupełnieniu czy wyjaśnieniu.
W toku trwania postępowania zwrócono się do wykonawców o przedłużenie okresu
związania ofertą do dnia 28.11.2016r.
Okresu związania ofertą nie przedłużyli następujący wykonawcy :
1. PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń. MROCZKOWSKI
Krzysztof Mroczkowski
Ul. Poznańska 37
18-400 Łomża
2. PHU Kuligowski Krzysztof
Al. Piłsudskiego 52
18-400 Łomża
1

W dniu otwarcia ofert oraz w informacji o złożonych ofertach, którą zamieszczono na stronie
internetowej Gminy Jedwabne w dniu 29.09.2016r Zamawiający poinformował, że zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości - 1.814.673
zł brutto.
Z uwagi na brak środków finansowych na wykonanie zamówienia, Burmistrz Jedwabnego
zwrócił się do Rady Miejskiej o zwiększenie środków w planie budżetowym o kwotę
umożliwiającą zawarcie umowy i wykonanie zamówienia.
Radni ostatecznie zdecydowali, że środki na sfinansowanie termomodernizacji budynku
administracyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem nie zostaną zwiększone.
W tej sytuacji przyznane środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020 oraz środki własne są niewystarczające na podjęcie
zobowiązania.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu za kwotę 2.450.000,00 zł
brutto przewyższają wielkość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
W tej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany przedmiotowe postępowanie unieważnić.
Podstawa prawna : art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
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