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Wykonanie odbudowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych
„Krzywa” w Chochołowie oraz „Zoki” w Ratułowie uszkodzonych w
wyniku klęski Ŝywiołowej
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Tryb: przetarg nieograniczony
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Czarny Dunajec 12.04.2010 r.

UniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia
Nazwa zamówienia:

Wykonanie odbudowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych „Krzywa”
w Chochołowie oraz „Zoki” w Ratułowie uszkodzonych w wyniku klęski Ŝywiołowej
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu niniejszym informuje, Ŝe przetarg nieograniczony nr
17/2009 z dnia 19/03/2010 r. został uniewaŜniony
Uzasadnienie faktyczne:
Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia miały być współ-finansowane ze
środków pochodzących z dotacji celowej budŜetu państwa do wysokości 80% wartości poszczególnych
robót, pozostałe 20% miała zabezpieczyć w swoim budŜecie Gmina. Niezbędnym warunkiem
przyznania dofinansowania na te roboty było, by wartość dla kaŜdej roboty tzn. kaŜdej remontowanej
drogi, wynosiła nie mniej niŜ 40 000,00 złotych brutto.
W ramach ogłoszonego w dniu 19/03/2010 r., przetargu nr 17/2010, złoŜono 4 niepodlegające
odrzuceniu oferty, z których najkorzystniejsza przewiduje wykonanie odbudowy dróg:
- „Krzywa-Do Koniówki” w miejscowości Chochołów za kwotę 80 560,11 zł brutto
- „Zoki” w miejscowości Ratułów za kwotę 38 867,63 zł brutto.
zatem nie został spełniony warunek by Gmina mogła uzyskać dofinansowanie na odbudowę drogi
„Zoki” w miejscowości Ratułów, tym samym Zamawiający nie ma moŜliwości zrealizowania całości
robót będących przedmiotem zamówienia.
Mając powyŜsze na uwadze, Zamawiający dokonał uniewaŜnienia postępowania przetargowego.
Uzasadnienie prawne:
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzone postępowanie lub wykonanie
zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć, a takŜe cena
najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia - Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U. Nr 19 z dnia 29 stycznia 2004 (wraz z
późniejszymi zmianami), art. 93, ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6.
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