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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
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Zamawiający:
pełna nazwa Zamawiającego:
kod, miejscowość województwo:
ulica, nr domu:
nr tel., faks
e-mail:
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej
5.548.000 euro pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282
i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870;
miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane;
Dodatkowe kody:
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg;
45.31.62.13-1 Instalowanie oznakowania drogowego;
45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego;
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
linii energetycznych;
45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
90.51.20.00-9 – usługi transportu odpadów.
rodzaj zamówienia: robota budowlana.
Dane o ofertach:
liczba złożonych ofert: 2;
liczba ofert odrzuconych lub uznanych za odrzucone: Ceny ofert podlegających ocenie:
cena najtańszej oferty: nie dotyczy;
cena najdroższej oferty: nie dotyczy.
Uzasadnienie unieważnienia postępowania
Postępowanie unieważniono 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 uwagi na fakt, iż cena oferty
najkorzystniejszej (11.574.207,76 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (9.201.080,00 zł) i Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
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