Nr post. 47/520/AM/2020

Gdańsk, dnia 24.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego sektorowego na modernizację układów napędowych i sterowania oraz
remont części mechanicznej w 7 tramwajach typu N8C-MF01

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp,
zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr 47/520/AM/2020 na modernizację układów
napędowych i sterowania oraz remont części mechanicznej w 7 tramwajach typu N8C-MF01.
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż
cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Oferta Wykonawcy „4iB” Sp. z o.o.,
ul. Marynarki Polskiej 98/10, 80-557 Gdańsk została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i
8 ustawy Pzp. Cena w ofercie drugiego Wykonawcy – Modertrans Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna
2, 61-362 Poznań – znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 7 406 322,00 zł brutto, w tym:


na modernizację układów napędowych i sterowania w 7 tramwajach typu N8C-MF01:
5 253 822,00 zł brutto,
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na remont części mechanicznej w 7 tramwajach typu N8C-MF01: 2 152 500,00 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową
procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie postanowiono jak na
wstępie.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk
tel. 58 341 00 21-23 |gait@gait.pl | www.gait.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł | NIP 2040000711 | Regon 192993561

