
  
        Kąty Wrocławskie, dnia 2014-08-21 

 
 
Znak sprawy ZP 271.47.2014         
        Wykonawcy 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego: Wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania „Modernizacja 
poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie” - etap II. 
 

 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zawiadamiam, że 
w rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie przedmiotowego zamówienia 
dokonałem wyboru następującego Wykonawcy:  
 
Na zadanie 1:  Kąty Wrocławskie ( ul. Lipowa) 
 

Skanska S.A 
ul. Gen. J. Zajączka 9 

       01-518 Warszawa       ilość pkt - 100,00 

 
Na zadanie 2: Kąty Wrocławskie ( ul. Klonowa) 
      
      Skanska S.A 

ul. Gen. J. Zajączka 9 
       01-518 Warszawa                    ilość pkt - 100,00 
 

Pozostałe oferty: 
 
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o. o. 

ul. Kościuszki 108a/19 
50-441 Wrocław 
 

 zadanie 1:    Ilość pkt.-  55,13  
 
 zadanie 2:    Ilość pkt.-  52,55                     
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i jest jednocześnie korzystna pod 
względem ceny ofertowej. 
 
 
 Jednocześnie informuję, iż  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), że w/wym. postępowanie unieważniam w 
zakresie zadań 3 ÷ 5. 

 
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub 

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.....)  
 
Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego. W 
wyznaczonym terminie na wyżej wymienione zadania złożono oferty o cenach przewyższający kwotę, którą 
Zamawiający przeznaczył w budżecie na to zadanie. 
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z 
wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
 
PROSIMY O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA PISMA (Np. poprzez odesłanie pierwszej strony niniejszego 

pisma wraz z państwa pieczątką wpływu). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania informacji przez 
Wykonawcę, zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez niego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 
podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z 
treścią pisma. 


