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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: MZK/02/0 1/20 19

Miejski Zakład komunikacji Wejherowo Sp. z 0.0. w Wejherowie, ul. Tartaczna 2 - działając
w oparciu o art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) informuje o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. "Świadczenie usług przewozowych na linii 12 w Wejherowie od
poniedziałku do .piątku w dni powszednie w okresie dwóch lat, jednym autobusem miejskim
niskopodłogowym o długości co najmniej 12 m".
Postępowanie

zostało unieważnione

na mocy art. 93 ust. 1 pkrt. 4 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity:

Dz. U. z 2018 r. poz.

1986 z póżn. zm.).
Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena naj korzystniejszej 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.
W przedmiotowym postępowaniu ~ ,wymaganym terminie wpłynęła l oferta złożona przez
firmę PKS Gdynia S.A., ul. Hryniewickiego 6C/43, 81-340 Gdynia. Kwotę, którą zaoferował
Wykonawca jest: 537.465,46 zł brutto, natomiast Zamawiający przeznaczył na realizację tego
zamówienia 457.434,54 zł brutto.
.
Po rozważeniu możliwości finansowych Zamawiającego, Zamawiający doszedł do wniosku,
że nie może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia takich środków, jakie określone
zostały w Ofercie w/w Wykonawcy.
Mając na uwadze powyższe fakty, zadaniem Zamawiającego zachodzą okoliczności
wskazane wart. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, co skutkuje obligatoryjny
unieważnieniem
postępowania.
·················Marcin
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