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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

              

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 pn.: Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Cisek:   

Część II  -  Modernizacja nawierzchni dróg:  

 1) we wsi Landzmierz: ul. B.Prusa, Wolności, Piaskowa o łącznej długości - 1077m. 

Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu Slurry 

Seal : 4642,22 m
2
  

 2) we wsi Podlesie ul. Polna o  łącznej długości 608m. Utwardzenie nawierzchni drogi 

destruktem bitumicznym, 

 3) we wsi Przewóz ul. Krótka, długość drogi - 287,0m. Wykonanie nawierzchni jezdni z 

masy asfaltobetonowej, z obustronnymi poboczami. 

 

    Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm. dalej jako 

ustawa Pzp) informuje o unieważnieniu Części II przedmiotowego postępowania. 
 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

1. W postępowaniu do Części II w terminie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęły 2 

oferty następujących Wykonawców: 
 

Nr 

oferty 

Firma                                                

nazwa lub nazwisko  

Wykonawcy 

 

Adres 
 

Cena oferty  

(zł brutto) 

 

Okres gwarancji  

(miesiące) 

1.  Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe  TRANSKOM 

Robert Białdyga 

 ul. Zwycięstwa 1,             

47-143 Jaryszów 

 

619 046,53 

 

60 

2.  TOBEMA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 1/3A 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 

323 060,00 

 

36 
 

2. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 

kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 

dla Części II - 303 000,00 zł brutto. 

    Wszystkie złożone do Części II oferty opiewają na kwoty wyższe niż Zamawiający podał 

na stronie prowadzonego postępowania. 

3. Wobec powyższego Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie Część 

II zamówienia do 324 000,00 zł brutto. 

4. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca który złożył Ofertę nr 2 nie złożył żądanych 

podmiotowych środków dowodowych. Przysłał natomiast pismo w którym poinformował, 

że zmuszony jest zrezygnować z udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

5. Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 2) lit c) ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez 

Wykonawcę - TOBEMA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 1/3A, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 

6. Oferta nr 1 jako jedyna niepodlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę jaka Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Część II zamówienia. 



7. Zamawiający nie może ponownie zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie Część 

II zamówienia. 

 

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia 

Część II przedmiotowego postępowania. 

 

 

 

 

 

A/a 
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