
Radzyń Chełmiński, 26 sierpnia 2010 r.

L.dz. BPK-341-10/10

ROSMOSIS-Wawrzyniak Sp. z o. o. 
Perzyce 46
63-760 Zduny
faks: 62 721 43 22 
e-mail: biuro  @rosmosis.net.  pl  

Dotyczy:  Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w  
Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym”   /nr sprawy BPK-34  1-10/10/.  

          Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając w oparciu o art. 93 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonego  na  roboty  budowlane:  „Rozbudowa  stacji  uzdatniania  wody  w 
Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym”   /nr sprawy BPK-34  1-9/10/.  

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
           Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  z  późn.  zm.–  cena 
najkorzystniejszej oferty lub cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia 
kwoty co ceny oferty najkorzystniejszej.
W niniejszym postępowaniu  do  upływu terminu  składania  ofert  złożono jedną ofertę.  Oferta 
złożona przez firmę ROSMOSIS -Wawrzyniak Sp. z o. o. z siedzibą Perzyce 46, 63-760 Zduny 
/woj.  wielkopolskie/  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zaoferowała  cenę  385.301,50  zł 
/brutto/.  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia  kwotę  230.000,00  zł 
/brutto/.  Tym  samym  cena  najkorzystniejszej  cenowo,  a  zarazem   jedynej  ważnej  oferty 
przekracza  kwotę,  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia 
o  155.301,50  zł,  co  stanowi  67,5%  kwoty  pierwotnej.  Zamawiający  nie  ma  możliwości  tak 
znacznego  zwiększenia  kwoty  na  realizację  przedmiotowego  zamówienia.  W  związku 
z  powyższym unieważnia  postępowanie  prowadzone  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na 
roboty  budowlane  „Rozbudowa  stacji  uzdatniania  wody  w  Radzyniu  Chełmińskim  wraz  z 
wodociągiem zasilającym”   /nr sprawy BPK-34  1-10/10/.  
     W związku z faktem unieważnienia postępowania Zamawiający zwraca Wykonawcy wadium 
na mocy art. 46 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn.  
zm.

Po otrzymaniu w/w pisma, proszę o potwierdzenie tego faktu faksem na nu 56 688 60 87 lub  
drogą poczty elektronicznej na adres   sekretariat@radzynchelminski.eu     

Otrzymują:
– adresat
– a/a
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