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Gródek nad Dunajcem, dnia 22.05.2018r.  

Zamawiający: 
Gmina Gródek nad Dunajcem 
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajem 

Otrzymują Wykonawcy  
wg rozdzielnika 

 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

(wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie oferty oraz unieważnienie postępowania) 

 
Numer sprawy: IZP.271.5.2018 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa budynku zaplecza szatniowo-
sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą w Siennej – etap I” – numer postępowania 
IZP.271.4.2018 

 
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawa zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - zwaną dalej PZP, Zamawiający - Gmina Gródek nad 
Dunajcem informuje, że w niniejszym postępowaniu:  
 

1) wykluczono z postępowania wykonawcę: BUDEXMAR sp. z o.o., ul. Łączna 2, 38-395 Chełmiec 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.  
 

Uzasadnienie:  Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. nie przedstawił 
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.  
 

2) odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę: BUDEXMAR sp. z o.o., ul. Łączna 2, 38-395 
Chełmiec na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP.  
 

Uzasadnienie: Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania – wykonawca nie wykazał 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
II. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawa zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - zwaną dalej PZP, Zamawiający - Gmina Gródek nad 
Dunajcem informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania.  
 

Uzasadnienie prawne: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. 
Uzasadnienie faktyczne: w niniejszym postępowaniu zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy, która była 
najkorzystniejsza, a jej cena nie przekraczała kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia (286 000 zł). Kolejna oferta z najwyższą liczbą punktów (oferta nr 3) obejmuje realizację zamówienia 
za kwotę 298 174,55 zł, w związku z powyższym przekracza środki, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie przedmiotu zamówienia.   

 
Dziękujemy za udział w postępowaniu.  
 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
……………………………………………………… 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)  
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