
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Gmina Włodowice Włodowice, dnia 23.04.2021 r.  

ul. Krakowska 26 

42-421 Włodowice 

 

Znak sprawy: ZP.IX.271.020.2021 

Wg rozdzielnika 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 

Zamawiający – Gmina Włodowice działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – etap II”. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 

255 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym 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: 

W postepowaniu na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji 

w miejscowości Rudniki – etap II” do upływu terminu składania ofert, tj do dnia 19.04.2021 r., 

do godz. 10:00 wpłynęły oferty: 

Oferta nr 1: Firma Usługowo Handlowa i Produkcyjna IVA Iweta Kowalczyk, Brzozówka 21, 

32-340 Wolbrom, cena: 1 177 427,41 zł brutto; 
 

Oferta nr 2: P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna, 

Jaskrów ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów, cena: 1 239 818,23 zł brutto; 
 

Oferta nr 3: ARSEM Marcin Piaszczak, ul. Przyjazna 13/2, 40-466 Katowice, cena: 1 096 

287,49 zł brutto; 
 

Oferta nr 4: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, cena: 963 

184,43 zł brutto; 
 

Oferta nr 5: „HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka 

komandytowa, ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa, cena: 1 359 737,33 zł brutto. 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający opublikował na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 



tj. 1 093 463,70 zł brutto. W związku z omyłką rachunkową Zamawiający skorygował 

wskazaną kwotę. Po korekcie kwota wynosi 1 057 990,30 zł brutto. 

 

Na podstawie wstępnego badania ofert Zamawiający odrzucił następujące oferty: 

- Ofertę nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

- Ofertę nr 3 oraz Ofertę nr 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
 

Ceny ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. Oferty nr 1 oraz Oferty nr 5 przewyższają kwotę 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 057 990,30 zł 

brutto. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. 

 

 

 

     Z poważaniem 
 

Wójt Gminy Włodowice 

   Adam B. Szmukier 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik: 

1. strona internetowa prowadzonego postępowania www.miniportal.uzp.gov.pl; 

2. strona internetowa Zamawiającego www.bip.wlodowice.pl; 

3. a/a. 

http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.wlodowice.pl/

