Olsztyn, dnia 13 listopada 2020 roku
Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
L.dz.: ZP/AS/7250/2020
Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów
o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 20.000 Mg)
pochodzących z ZUOK w Olsztynie
nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/88/2020/2021

I.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Działając na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: PZP), Zamawiający zawiadamia, że wskazane powyżej
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione z przyczyn określonych
w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP.
1. Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP: 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.
2. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
2.1. Zamawiający na sfinansowanie zakresu podstawowego ww. zamówienia zamierzał przeznaczyć
kwotę w wysokości 6.480.000,00 zł brutto.
2.2. W ww. postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę NOVAGO Sp. z o.o. adres:
ul. Grzebskiego 10, kod: 06-500 Mława. Cena ww. oferty za realizację zamówienia
podstawowego wynosi 6.793.200,00 zł brutto.
2.3. Cena złożonej (jedynej) oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
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2.4. Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie
zamówienia do wartości oferty z najniższą ceną, w związku z powyższym Zamawiający
unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp.
II. INFORMACJA O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

Z poważaniem
Signed by /
Podpisano przez:
Michał Jerzy
Lubieniecki
Date / Data: 202011-13 12:46
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