
UCHWAŁA NR 23/68/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację zadania pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze

przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej”

Na podstawie 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.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej 
w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 5.548.000 euro pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze

przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Złożone zostały dwie oferty:

Oferta Nr 1
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Lider Konsorcjum)
i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Partner Konsorcjum)
Zaoferowana cena brutto: 296.000,00 zł
Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy

Oferta Nr 2
Firma Budowlana SANET Bartosz Kaszewski
ul. Karkonoska 46A, 58-508 Łomnica
Zaoferowana cena brutto: 221.400,00 zł
Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena oferty

z najniższą ceną oraz najkorzystniejszym okresem gwarancji, przewyższa kwotę, którą

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 140.770,00 zł (brutto).

W związku z powyższym – zgodnie z przepisem 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.) –

koniecznym jest unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego.
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