PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
ZPK.271.11.2016
Pabianice, dnia 18.11.2016r
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic - Grzegorza
Mackiewicza, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164, ze zm.) informuje o unieważnieniu na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta Pabianice w okresie od 01 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2019 r” z tego powodu, iż cena najniższej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, ofertę złożył jeden
Wykonawca. Szczegóły oferty przedstawia tabela poniżej.
Nr
oferty

Firmy
i
Wykonawców

adresy

1

„EKO-REGION” Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów,
ul. Bawełniana 18

Cena oferty
(brutto)

Zwiększona
częstotliwość
odbioru odpadów
segregowanych
(surowców
suchych i szkła) w
każdym
roku
trwania umowy

Zorganizowanie i
przeprowadzenie
przy współpracy z
Zamawiającym
akcji liść i akcji
choinka w każdym
roku
trwania
umowy

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności

24716016,00
zł

TAK

NIE

Zgodnie z
zapisami
SIWZ (do
31.12.2019
r.)

Zgodnie z
zapisami
SIWZ

Zamawiający – mimo zobowiązania wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych – odstąpił na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy - od wezwania Wykonawcy,
do uzupełnienia dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, ze względu na fakt, iż wartość złożonej przez niego oferty
przekracza w sposób znaczących wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia tj. 23.000.000,00zł .
Wobec powyższego zaistniała przesłanka, o której jest mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy
i postępowanie podlega unieważnieniu.
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