
                                                                                                                      Zdzieszowice, dnia 22.07.2021r.
G M I N A    Z D Z I E S Z O W I C E

Znak sprawy :  ZB.271.5.2021

                                                                                                        

                                                                                                                                                       
                                                                                                        

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

bez   możliwości  negocjacji  na:    „  Przeb  udowa    ul.  Alberta Koszyka    w    Żyrowej  ”  -  znak sprawy:  
ZB.271.  5  .2021.  

         W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

trybie podstawowym  bez możliwości negocjacji na:  „Przebudowa  ul. Alberta Koszyka  w

Żyrowej” informuję, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:  art.  255, ust.  3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2019,  ze  zmianami)  -  „Zamawiający  unieważnia

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: … 3)  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:  W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały 4 oferty. Oferta

nr 1  (Usługi Budowlane Zwadło Krzysztof,  ul. Wschodnia 39, 47-330 Zdzieszowice)  oraz

nr 4 („TRANS-KOP” S.C. Marek Kalla Aleksander Kalla, ul. Stawowa 13, 47-330 Krępna)

zostały  odrzucone  z  przyczyn  opisanych  w  odrębnych  pismach.  Przed  otwarciem  ofert

zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (730.000 zł

brutto).  Zatem  oferta  z  najniższą  ceną  (spośród  ofert  nieodrzuconych)  przewyższa  kwotę,

którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ze względu na zbyt

dużą różnicę w cenie zamawiający nie ma również możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny

najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

         Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia

przekazania informacji o czynności  zamawiającego stanowiącej  podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w



terminie  10  dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny. 

 

                                          

Burmistrz Zdzieszowic 

Sybila Zimerman

/Podpisany elektronicznie/

Otrzymują :

1. Usługi Budowlane Zwadło Krzysztof, ul. Wschodnia 39, 47-330 Zdzieszowice.

2. „K+D Budownictwo” Sp. z o.o., ul. Głubczycka 21, 47-200  Kędzierzyn-Koźle.

3. Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Usługowe  „TRANSKOM”  Robert  Białdyga,  ul.  Zwycięstwa  1,

47-143 Jaryszów.

4. „TRANS-KOP” S.C. Marek Kalla Aleksander Kalla, ul. Stawowa 13, 47-330 Krępna.
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