
  
Brzeźnio, dn. 17.01.2014r. 

 

Informacja o ponownym wyborze oferty 

najkorzystniejszej oraz  

Informacja o unieważnieniu postępowania 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr R.271.14.2013 na zadanie pn.:  

Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m
3
/d w miejscowości  Brzeźnio na działkach nr 

209 i 210  Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki 

jako etap  II zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap 

racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” 

 

W związku z faktem, że Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona Zamawiający korzystając 

z możliwości jakie daje art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 907) wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

W związku z powyższym Zamawiający wybiera ofertę:  

PUP Budexpol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 50, 09-200 Sierpc 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszone w dniu 15.11.2013 roku   

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 466714-2013, na stronie internetowej 

Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brzeźnio.  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający posiada w budżecie na realizację zadania polegającego na: 

Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m
3
/d w miejscowości  Brzeźnio na działkach nr 209  

i 210  Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki 

środki w wysokości 4 538 700,00 zł, natomiast cena oferty najkorzystniejszej wynosi 

6 200 000 zł.  

 

Uzasadnienie prawne: 

art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r. Nr 113, poz. 759 

z późn. zm.) 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

 



  
 

W związku z zapisem zawartym w siwz Nz. R.271.14.2013 na:  

Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m
3
/d w miejscowości  Brzeźnio na działkach nr 

209  i 210  Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki 

jako etap  II zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap 

racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca się 

do Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma. 

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania pisma poprzez odesłanie 1 strony 

otrzymanego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne pismo dnia 

……………….. pieczęć i podpis przyjmującego. 

 

               Wójt Gminy 

       /-/ mgr Dorota Kubiak 

    Kierownik Zamawiającego 

 


