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Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

ul, oabrowskiego 2, 59-100 polkowice

Polkowice, dnia 19.08.2021 r.

INFORMACJA
o uNrEwAzNtENtu PoSTEPOWANTA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego, na zadanie pod nazwq:

,,Budowa wiaty gara2owo-magazynowej na terenie bazy PGM Polkowice - ul. Dqbrowskiego 2 w
Polkowicach, o konstrukcji lekkiej stalowej - w trybie zaprojektuj i wybuduj".

Nr sprawy 1412021
prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z arl.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wtze6nia 2019 r. Prawo
zam6wien publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019 ze zm.l, zwanej dalej ustawq Pzp

zarnawi'qcy, tj. Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., 59-100 Polkowice dzialajqc na podstawie

na podstawie art. 260 ust.2 ustawy Pzp, informuje,2e na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. uniewaznia
postQpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie p.n. ,,Budowa wiaty garaiowo-
magazynowei na terenie bazy PGM Polkowice - ul. Dqbrowskiego 2 w Polkowicach, o konstrukcji
lekkiej stalowej - w trybie zaprojektuj i wybuduj".

Uzasadnienie:
Zlozone dwie oferty, w tym oferta z najni2szE cenA pzewyzszajE kwotQ , kt6rq zamawiajecy moZe peeznaczy'
na sfinansowanie zadania . Srodkijakie zamawiajecy moze ptzeznaczyc na powyzsze zadanie wynoszE
246 000 zl.
Zgodnie z art, 255 pkt 3) ustawy Pzp. Zamawiaj4cy uniewaznia postepowanie o udzielenie zam6wienia
publicznego jezeli cena lub koszt najkozystniejszej oferty lub oferta z najni2szq cenq peeryZsza kwote , ktorE
zamawiajqcy zamieza pzeznaczyC na sfinansowanie zam6wienia: chyba ,2e zamawiajqcy mo2e zwigkszyd tQ

kwote do ceny lub kosztu najkozystniejszej oferty.

Wobec tego ZamawiajEcy uniewaznia postQpowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Pouczenie:
Wobec czynnosci podjQtych ptzez Zamawi Ecego pzysluguje srodki ochrony prawnej , kt6rych procedury
okreslono w ustawie Pzp- Dzial lX ,, Srodki ochrony prawnej" , art. 505-590

Kapltrl Zakl.dowy:
't37.889.300 PLN

Sad Rejonowy dla Uloclawia
Fabrycznej
we l^|/roclawiu lX Wdzaal
Gospodarczy Krajowego
Rej$tru SqdorJogo
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12J9
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Sp6lka
Akcyjna O/Polkoa/ce
nrkonta
94 10902109 0000 0005 5000 0085

Teletony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76)846 29 60

www.pgm-pollowlce.coan.pl

e-mall: pgm@pgm-polkowice.com.pl

Prz6dBlqblo6two Gospodarkl
lilioj.klel Sp. z o.o.
ul. Dqbrcwskiego 2, 59-100 Polkowic€


