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Zamau,iajqcy :

Miasto Kaloll,ice
Katoll,ice.

Zakład Targowisk A.{ieiskich y, Kattsll;icach, ul. Gliy,icka 154, 40-859

Zalviadomienie o unieważnieniu postępowania

dot.
udzielenie zamówienia publicznego v, sprav,ie nr 1/20]B na wykonanie usługi lĄ|)Ą1)ozL! sta|lę|1
odpadóu, komunalnl,ch : obielrtóv, aclllliłlist1,olt,an)lch przez Zakład Targowisk Miejskich
y, Katowicach.

Dzińąąc na podstawi e art. 92 ust, I pkt 7 w zwiapku z art. 93 ust 3 pkt 2 araz na podstawie aut. 92
ust. 2 ustaw} z dńa29 styczńa2004 r. Prawo zamówtęńpublicznych (Dz. IJ. z2O17r., poz. 1579 -
tekst jednoliĘ z pióźn, zm.) zamańający zawiadamia o uniewaznienia postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sprawie w 4Da18 na wykonanie usługi w/wozu stałych odpadow
komunalnych z obiektów administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach.

Llzasadnienie prawne
Zgodńe z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dńa 2,9 stycznia 2004t. Prawo zamówień publicznych,
zamańający unięważnia postępowanie o udzielęniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z.najniższą ceną przewyższa kw_otę, którą zamawiający zamięrzaprzetl7aczyc rla
sfinansowanie zamówienia, błryta że zamawiający- moze zwiększyć tę kwotę do ceny
naj korzystniej szej oferty.

w przedmiotowym postępowanil,r ",#:i*'::#:::;"olicznego, w terminie przewidzianym
na składanię ofert 0. do 06.11.2018 r. godz.10.00 rłpłynęły: dla części pierwszej zamowienta_
dwie oferty, dla części drugiej również dwie ofeĘ, Zańwno dla części pierwszej jak i drugiej
zamówienia ofertę najkorzystni ejsza ńożyŁ wykonawca:'

REMONDIS Sp. z o. o, ul. Zawodzie ]8 02-98t Warszawa, Oddzialy, Sosnowcu.

Zgodnie ztreściąoferty wykonawc a zaafęrował realizacje zamówieni a za cenę brutto równą:
1) w przypadku części pierwszej zamówienia cęna wywozu 1t odpadów to 367,20 ń., co w skali
roku przy szacunkowej ilości odpadów 2040 t daje kwotę 749 088,00 zł.
2) w przypadku drugiej części zamówienia cena wyruozu 1 poj. 1100 l to 70,2a ń,, co w skali roku
przy szacunkowej ilości odpadów 1116 sź. pojemników daje kwotę 78 343,20 zł.
Przęd otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zarnierza przeznaczyó na sfinansowanie
zamowrenla:
|) częśó I zarnówienia- 631.800,- zł",
2) część II zamówienia w wysokości - 59.400,- zł.,
Cena najkorzystniejszej oferry w postępowaniu przewyższa k-wotę, jŃą zamawiający
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i, wobec braku mozliwości zwiększenia tej
ceny najkorzystniejszej oferfy, zachodzi przesłanka do rrniewaznienia

zarriętza
kwotv do
na w/w

podstawie prawnej.


