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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający - CENTROKOM Sp. z o.o., – zawiadamia o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynków mieszkalnych w
Suchowoli” – ZP.271.2.2018, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń.zm.)
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W przedmiotowym postępowaniu w trakcie czynności otwarcia ofert Zamawiający
podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynoszącą
4.035.270,- zł brutto. Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania
ofert wpłynęły trzy oferty.
Oferta nr 1
Pożarski Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22, lok. 5/3
15-092 Białystok
Cena oferty wynosi (za I, II i III budynek) 4.790.000,00 zł. zł brutto.
Okres gwarancji – 60 miesięcy.
Oferta nr 2
Kruder Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Pozioma 4
15-558 Białystok
Cena oferty wynosi (za I, II i III budynek) 5.470.200,00 zł. zł brutto.
Okres gwarancji – 60 miesięcy.
Oferta nr 3
ST Tworowscy Sp. J.
ul. Szosa Baranowicka 60, Zaścianki
15-521 Białystok

Cena oferty wynosi (za I, II i III budynek) 4.806.000,00 zł. zł brutto.
Okres gwarancji – 60 miesięcy.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, unieważnienie postępowania
następuje w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający CENTROKOM Sp. z o.o. unieważnia przedmiotowe postępowanie na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp z powodu braku możliwości wydatkowania
większych niż założono środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zamówienia.
Oferty Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu przewyższają środki którymi
dysponuje na ten cel Zamawiający.

