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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dat. informacji o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówien a publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę dźwigi. owbowego z
podjazdem dla osób niepełnosprawnych i zasilaniem kablowym oraz przebudową pomieszczeń w
budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Sądowej 6. Znak sprawy: Z — 362 — 7/17.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu występujący w niniejszym postępowaniu jako
Pełnomocnik Zamawiającego, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawt z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 102C), zwanej dalej
ustawą, informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowania na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 7 ustawy, gdyż jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na etapie oceny ofert w niniejszym
postępowaniu, na podstawie informacji przekazanej od Zamawiającego Sądu Ok -ęgowego w
Opolu w dniu 14.07.2017 r., należy stwierdzić że w postępowaniu została przyjęta błędna
kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości
813 834,73 zł. Kwota ta została odczytana przed otwarciem ofert, jak też zamieszczona na
stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.
Właściwa kwota jaką dysponuje Zamawiający założona w planie finansowym
odnosząca się do zakresu przedmiotowego objętego zamówieniem to 764 634,73 zł, a
błędnie podana kwota wynika z nieprawidłowej wartości zamówienia, która był a podstawą
do wyznaczenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający
pierwotnie przyjął wartość netto zamówienia na podstawie kosztorysów ir westorskich w
kwocie 661 654,25 zł netto. Natomiast prawidłowa wartość kosztorysowE robót to
621 654,25 zł netto. Należy wskazać że po przeanalizowaniu sytuacji Zamawiający nie ma
możliwości zwiększenia kwoty niezbędnej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny
oferty najwyżej ocenionej wynoszącej 802 919,26 zł.
Wobec wyżej opisanego błędu w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego, Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania

jako obarczonego wad ą niemoż liwą na tym etapie do usunięcia, uniemożl - wiającą zawarcie
waż nej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezwłocznie zostanie ogłoszone kolejne
postępowanie w tej samej sprawie.
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