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Dorbud S.A.
Ul. Zagnańska 153
25-563 Kielce
dotyczy: postępowania na zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe
wyposażenie zespołu budynków laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna”” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - 7/PN/RB/2013

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, Zamawiający Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe wyposażenie zespołu budynków laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna”” w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”, zostało unieważnione.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę Dorbud S.A. ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce – cena oferty
brutto: 69.691.800 ,00 zł,
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 44.000.000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - 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.
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Dziękujemy za udział w postępowaniu oraz zapraszamy do udziału w kolejnym postępowaniu
na ten sam przedmiot zamówienia, które zostanie niezwłocznie powtórzone.

……………………………………………
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby uprawnionej)
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