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Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przeds i ęb i orców KRS Nr 00000 1035 1 

Kapitał zakładowy 63 64 1 500 PLN 

L.dz. OZ/~./2018 
Grudziądz, dnia 20 lutego 2018 roku 

Znak sprawy: ZP 1/2018/PN/OZ 

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych 

przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza - Część 2" (numer 

ogłoszenia: 510336-N-2018; data zamieszczenia w BZP: 26.01.2018). 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 2 POSTĘPOWANIA 

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, 

działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami 

w Zakurzewie kolo Grudziądza - Część 2". 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

Na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

kwotę 210 000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy i 00/100). Powyższa kwota 

została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Cena najkorzystniejszej oferty za realizację Części 2 zamówienia, tj. 388 800,00 zł (słownie 

złotych: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset i 00/100) znacznie przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszej części zamówienia. 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonał analizy sytuacji budżetowej w wyniku, 

której uznał, iż nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowej 

części zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: ,,Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". 

Rozdzielnik: 
I. Strona internetowa Zamawiającego: 

www. bip. wodociagi .grudziadz.pl: 
2. NOV AGO Żnin Sp. z o.o. ; 
3. Green Petrol Sp. z o.o. ; 
4. Ala. 
Opracowanie: 
Aleksandra Cyrankowska, tel. (56) 46 81 300 wew.15 
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86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, tel. /+48 56/ 45 04 90 I, fax /+48 56/ 45 04 934 
NIP 876-18-72-491 , Regon 870485618 

e-mail: mwio@mwio.pl http ://www.mwio.pl 


