Kunów, dnia 30.11.2016 r.

Znak: OSR.271.ZP.1.2016

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OSR.271.ZP.1.2016
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (Numer ogłoszenia: 342901 - 2016; data
zamieszczenia: 15.11.2016).

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Gmina Kunów - jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 w zw.
z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego znak: OSR.271.ZP.1.2016 na „Odbieranie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
UZASADNIENIE
Do dnia 29 listopada 2016 roku do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez:
REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02 - 981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Św.,
ul. Gulińskiego 13a, 27 - 400 Ostrowiec Św. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu
zamówienia za cenę brutto: 514.188,00 zł. (słownie: pięćset czternaście tysięcy sto
osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), czas na realizację zgłoszonej reklamacji wynoszący
8 godzin oraz czas pracy PSZOK wynoszący: w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godz. od 8:00 do 20:00 i w sobotę w godz. od 8:00 do 16:00.
Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 440.000,00 zł brutto.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie
Lech Łodej

