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unieważnieniu postępowania () udzielenie zamól,tlienia publicznego
pn.: Poprawa efekqnuności energeĘcznej budynkóv, Wojeluodzkiego Ośrodka Terapii (Izależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalov,ej Woli
z podziałem na dwie części:
CzęŚc I - Poprawa efektywności energeĘcznej budynku Wojewódzkiego ()środkaTerapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, położonegov) Stalowej Woli, przy ul. Dqbrowskiego
7 wraz z dostawq i montażem dŹwigu osobowego - ząmówienie realizowane częściowo w
Ębie
zaprojektuj i wybuduj a częŚciowo na podstawie posiadanego ponłolenia na budowę,
CzęŚc II - Poprawa efek\nłnościenergetycznej budynku Wojewódzkiego O,środka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Wspóhlzależnienia, położonegow Tarnobrzegu, przy ut. Wiejskiej t7

Dotyczy: informacla

Zamawialący - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli, dzińając na podstawie art, 9ż ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia ż004 r. Prawo
zamówień publicznych - informuje, ze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

ia od Alk

w

Sta

iałem

dw

zostaie unieważnione.

CzęŚc

I

Poprawcł efekryl+łtościenergetycznej budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, położonegow Stalowej Woli, przy ul. Dqbrowskiego
7 wraz z dostawq i montażem dźwigu osobowego zamówienie realizowane częściowow trybie
zaprojektuj i wybuduj a częściowo na podstawie posiadanego ponłolenia na budowę.
uzasadnienie nrawne:
Zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia29 stycznia2OO4 r. Prawo zamowtęń publicznych,
Zamawtający uniewaznia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę" lłórą zamawiający
zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawlający może zwiększyc tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
uzasadnienie
W niniejszym
pn.: Poprawa
od Alkoholu i

z

faktyczne:
postępowaniu Zamawtaląay przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publięznego
efektywnoŚci energetycznej budynków Wojewódzkiego OśrodkaTerapii (Jzależnienia
Współuzależnienia w Stalowej Woli

na dwie części- CzęścI

Poprawa efektywności energetycznej buĘnku
WojewÓdzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, położonegow
Stalowej Woli, przy ul. Dqbrowskiego 7 wraz z dostawq i montażem dźwigu osobowego Podziałem

zamówienie realizowane częŚciov,|o w trybie zaprojektuj i wybuduj a częściowo na podstawie
posiadanego pozwolenia na budowę., kwotę I I04 720,28 zł brutto.
Wykonawca, ktory ńożyłw przedmiotowym postępowaniu ofertę najkorzystniejszą zaoferowń

wykonanie zamówienia pn.. Poprawa efekrywności energetycznej budynków Wojewódzkiego
OŚrodka Terapii Uzależnien,ia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z podziałem na
dwie częŚci - Czę,Śc I Poprcnua efektywności energeQcznej budynku Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, położonegow Stalowej Woli, przy ul.
Dqbrowskiego 7 wraz z dostawq i montażem dźwigu osobowego zamówienie realizowane
częŚciowo w trybie zaprojeknłj i wybuduj a częściowona podstu*-ie posiadanego pozlłolenia na
budowę.zakwotę 1 908 805,97 ńbrutto.
Powyzsze zuwagl na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jakąZamawiający
zamierzń przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia oraz fakt, że Zamawiający nie moze
zwtększyc kwoty jaką zamlerzał przeznaazyc na realtzację przedmiotowego zamówienia do
wysokości ceny

CzęŚc

naj

korzystniej szej oferty zostaj e uniewaznione.

II -

Poprcnua efekry**ności energetycznej budynku Wojewódzkiego OśrodkaTerapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia, położonego w Tąrnobrzegu, przy ul. Wiejskiej l7

uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych nie
zło żono zadnej oferty ni ep o d legaj ącej odrzu ceniu.

uzasadnienie

faktvczne:

*

Postępowanie zostaje uniewaznione poniewaz w terminie składania ofeń nie złożonożadnej oferty
niepodlegaj ącej odrzuceniu.

mgr Ma

