
 

   

 

Nowe Ostrowy, 2019-02-12 
 
Zamawiający: 
Gmina Nowe Ostrowy 
Nowe Ostrowy 80 
99-350 Ostrowy 
 
Nazwa postępowania: 
„Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych i 50 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w ramach programu „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE 
NOWE OSTROWY”.  
CZĘŚĆ I: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 37 instalacji 
kolektorów słonecznych. 

 
Znak sprawy: ZP.271.9.2018 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 93 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2018 poz. 1986; dalej: ustawa PZP) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych i 50 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w ramach programu „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE 
NOWE OSTROWY” w zakresie Części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 
UZASADNIENIE 

 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w zakresie Części I kwotę  

456.400,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych). 
W ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 15.01.2019 

r. do godz. 10:00 zostały złożone 2 oferty w zakresie Części I, w których zaoferowano ceny 
ryczałtowe brutto: oferta Nr 3 — 823.060,02 zł; oferta Nr 5 — 411.427,50 zł. 

W wyniku przeprowadzenia procedury wyjaśnień w sprawie podejrzenia o rażąco niską 
cenę Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 3 ustawa PZP odrzucił ofertę Nr 5 
złożoną przez Wykonawcę DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzyna. 

W obecnej sytuacji cena jedynej, nieodrzuconej oferty Nr 3 na Część I zamówienia 
opiewająca na kwotę 823.060,20 zł znacznie przekracza możliwości finansowe 
Zamawiającego, tj. kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia w zakresie Części I, tj. kwotę brutto — 456.400,00 zł. Zamawiający nie może 
zwiększyć kwoty na realizację zamówienia w zakresie Części I do ceny oferty 
najkorzystniejszej. 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp — „Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) 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”. 

Mając powyższe na względzie Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie 
Części I. 

 
 
 
 

……………………………………… 
(podpis kierownika Zamawiającego) 
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