
Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Ogłoszenie o unieważnieniu 
             postępowania

Nowy Targ  01.08.2019r.
Nasz znak: ZP.271.27.2019

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  przebudowy  ul.  Ogrodowej  na  odcinku  od  
ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu:
1/ na zlecenie Urzędu Miasta – przebudowa ul. Ogrodowej,
2/ na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. - remont sieci
wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej. 

Burmistrz Miasta Nowy Targ unieważnia:
1/ w I części zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  na  sfinansowanie
zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 1 400 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 1 623
206,44 zł 
2/  w II  części  zamówienia  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  6  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  ponieważ  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodującą,  że  wykonanie
zamówienia  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W przypadku unieważnienia I części  zamówienia,  realizacja zakresu robót  przez Spółkę MZWiK
wiązałaby  się  z  koniecznością  przejęcia  pełnych  kosztów  odtworzenia  nawierzchni  ulicy  Ogrodowej,
a spółka, zgodnie z wcześniejszym zapewnieniem, może przeznaczyć na realizację części II zamówienia -
remont  sieci  wodociągowej  i  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  do  budynków  w  ul  Ogrodowej,  kwotę
w wysokości  najniższej  ceny  ofertowej  za  wykonanie  części  nr  II  zamówienia  tj.  kwotę  w  wysokości
393 889,40  złotych  brutto.  Alternatywnie,  Spółka  mogłaby  wykonać  tylko  swój  zakres,  a  prace
odtworzeniowe mogłyby być wykonywane w przyszłym roku wraz z pozostałymi zakresami prac Urzędu
Miasta, jednak wiązałoby się to ze znaczącymi uciążliwościami dla mieszkańców ulicy Ogrodowej w okresie
zimowym. Urząd Miasta  nie  jest  skłonny zezwalać na  brak  pełnego odtworzenia  nawierzchni  w okresie
zimowym. Dodatkowo prowadzenie prac przez Urząd Miasta w przyszłości wiązało by się z koniecznością
zerwania położonej przez Spółkę nowej nawierzchni i poniesieniu kolejnych kosztów odtworzenia po swoich
robotach. Takie rozwiązanie naraża mieszkańców ulicy na powtórne utrudnienia i w znaczny sposób podraża
remont ul. Ogrodowej zarówno dla Gminy Miasta Nowy Targ jak i dla Spółki MZWiK, w konsekwencji
świadczyłoby o niegospodarności środkami publicznymi. 

Informuję, iż w  wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 3 oferty.
1) Kiernia Sp. z o. o. Ratułów 208, 34-407 Ciche
- cena oferty: część I zamówienia – 1 989 533,85 zł, część II - zamówienia 426 125,35 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 5 lat dla I i II części zamówienia,
2) San-Bud Zakład Robót  Sanitarnych i  Budowlanych Kaczor&Wszołek Sp.  j.  ul.  Gen.  Sikorskiego 12,  
34-400 Nowy Targ
- cena oferty: część II - zamówienia 393 889,40 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 5 lat dla II części zamówienia,
3) Tatry-Inwest Sp. z o. o., Sp. k ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków
- cena oferty: część I zamówienia – 1 623 206,44 zł, 
- okres rękojmi i gwarancji 5 lat dla I części zamówienia,
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Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego
pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623
12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości  przez wykonawcę zamawiający domniema, iż
pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na
podany  przez  wykonawcę  adres  e-mail  zostało  mu  doręczone  w  sposób  umożliwiający  zapoznanie  się
wykonawcy  z  treścią  pisma.  Dowód  przesłania  faksu/e-  mail  stanowić  będzie  dokument  dowodowy
w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche,
2/  San-Bud Zakład Robót  Sanitarnych i  Budowlanych Kaczor&Wszołek Sp.  j.  ul.  Gen.  Sikorskiego 12,  
34-400 Nowy Targ, 
3/ Tatry-Inwest Sp. z o. o., Sp. k ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków, 
4/ tablica ogłoszeń,
5/ www.nowytarg.pl
6/ a/a
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