Rzeszów, dn. 15.12.2017 r.
ZDP-5-DZP/373/RPO/1/2017

Powiat Rzeszowski zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Pzp) (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 584699-N-2017, na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie oraz na tablicy ogłoszeń
Powiatu Rzeszowskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniu 02.10.2017. pn:
Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów
– Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I
zostało u n i e w a ż n i o n e.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 15 424 391,43 PLN brutto.
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, z następującymi cenami brutto:
Oferta Nr 1 - 37 206 552,90 PLN, oferta Nr 2 - 34 748 648,32 PLN, oferta Nr 3 - 23 916 584,05 PLN, oferta Nr 4
- 29 066 095,42 PLN, oferta Nr 5 - 37 965 655,15 PLN. Najwyżej oceniona została oferta Nr 3. Zamawiający nie
może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.
Uzasadnienie prawne:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia - art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje
odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przesłana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.
Zgodnie z art. 181 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
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