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RO.271.4.2021.ORM         Prószków, dnia 23.07.2021 r. 

Zamawiający: 
Gmina Prószków  
ul. Opolska 17 
46-060 Prószków  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na: 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI 

BUDOWLANYMI Z PODZIAŁEM NA NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI : 

1. „BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-

PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW 

WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 104849 O UL. 

STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414” (Zadanie nr 1) 

2. „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 NA 

TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE” (Zadanie nr 2) 

 

 

 

 Działając na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 1 oraz 2.   

 

Uzasadnienie prawne. 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi:  Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.  

 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

1. W terminie składania ofert w postępowaniu złożono następujące oferty: 

- w zakresie części 1 zamówienia: 



Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i 
adres Wykonawcy 

Cena  brutto (zł) 

1 

M5 Biuro Obsługi 

Inwestycji 

Budowlanych 

Mateusz Sinicki 

Osiedle Piastów 28/3 

49-100 Niemodlin 

50 534,00 
W tym: 
- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi dot. „Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również 
budowę parkingu BIKE &RIDE w m. Prószków: 40 400,00, 
-  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi dot. „BUDOWY ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI 
GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z 
DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414”: 
10 134,00 

2 

Usługi Budowlane i 

Projektowe 

45-267 Opole 

ul. Grota Roweckiego 

11G/6 

83 640,00 
W tym: 
- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi dot. „Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również 
budowę parkingu BIKE &RIDE w m. Prószków: 78 351,00, 
-  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi dot. „BUDOWY ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI 
GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z 
DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414”: 
5 289,00 

3 

Piotr Adamczyk 

Biuro Obsługi 

Inwestycji  

47-330 Zdzieszowice 

ul. Brzozowa 4 

29 520,00 
W tym: 
- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi dot. „Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również 
budowę parkingu BIKE &RIDE w m. Prószków: 24 600,00, 
-  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi dot. „BUDOWY ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI 
GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W ZŁOTNIKACH Z 
DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414”: 
4 920,00  

 

- w zakresie części 2 zamówienia: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena  brutto (zł) 

1 M5 Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Mateusz Sinicki Osiedle 

Piastów 28/3 49-100 Niemodlin 
34 828,00 

2 Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” mgr inż. Tomasz Sokulski 45-

401 Opole ul. Chełmska 9/2  
46 500,00 



3 Usługi Budowlane i Projektowe 

45-267 Opole ul. Grota Roweckiego 11G/6 
53 935,50 

4 Piotr Adamczyk Biuro Obsługi Inwestycji  

47-330 Zdzieszowice ul. Brzozowa 4 
23 370,00 

 

Wszystkie oferty złożone w postępowaniu w zakresie części 1 oraz 2 zamówienia podlegają odrzuceniu. 

W części 1 postępowania Zamawiający odrzucił oferty na podstawie: art. 226 ust. 1 pkt 3),  8) oraz 12) 

ustawy PZP. W części 2 postępowania Zamawiający odrzucił oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3),  

8) oraz 12) ustawy PZP. 

2. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: M5 Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Mateusz Sinicki, 

Osiedle Piastów 28/3 49-100 Niemodlin, złożoną w zakresie części nr 1 oraz nr 2 zamówienia na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy PZP, który stanowi: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W toku badania i oceny ofert 

Zamawiający ustalił, że ceny realizacji zamówienia wskazane przez Wykonawcę formularzu ofertowym 

w odniesieniu do cz. 1 oraz cz. 2  przedmiotowego zamówienia wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, a w szczególności są niższe o co najmniej 30 % od ustalonej wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, która to wartość została ustalona przez 

zamawiającego przed wszczęciem postępowania w odniesieniu do każdej części zamówienia. W 

związku z powyższym Zamawiający był zobligowany, na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy p.z.p. 

do zażądania od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, kosztu 

lub ich istotnych części składowych w zakresie cz. 1 i 2 zamówienia. Zamawiający w dniu 9 lipca 2021 

r. zwrócił się do Wykonawcy z pismem o złożenie przedmiotowych wyjaśnień w zakresie wyliczenia 

ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych, ustalając nieprzekraczalny termin ich złożenia na 14 

lipca 2021 r. do godz. 12.00. Pismo zostało przekazane Wykonawcy za pośrednictwem elektronicznej 

skrzynki podawczej EPUAP, zgodnie z zapisami pkt. 7 SWZ. We wskazanym terminie Wykonawca nie 

złożył żądanych wyjaśnień, w związku z czym Zamawiający odrzucił ofertę.  

3. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: Usługi Budowlane i Projektowe 45-267 Opole ul. Grota 

Roweckiego 11G/6, złożoną w zakresie części nr 1 oraz nr 2 zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 12) ustawy PZP, który stanowi: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy PZP 

zwrócił się w dniu 20 lipca 2021 r. do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o przedłużenie 

terminu związania ofertą w zakresie cz. 1 oraz cz. 2 o kolejne 15 dni, ustalając termin wyrażenia zgody 

na przedmiotowe przedłużenie na dzień 21 lipca 2021 r. do godz. 15:00. Pismo zostało przekazane 

Wykonawcy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP, zgodnie z zapisami pkt. 7 

SWZ. We wskazanym terminie Wykonawca nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą w postępowaniu, w związku z czym Zamawiający odrzucił ofertę. 

4. Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców: 

-  Piotr Adamczyk Biuro Obsługi Inwestycji  47-330 Zdzieszowice ul. Brzozowa 4, złożoną w zakresie 

części nr 1 oraz 2 zamówienia 

-  Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” mgr inż. Tomasz Sokulski 45-401 Opole ul. Chełmska 9/2, 

złożoną w zakresie cz. nr 2 zamówienia,   



na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3), który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna 

z przepisami ustawy”, w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 

1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. Wykonawcy złożyli oferty w postępowaniu za 

pośrednictwem platformy Miniportal z wykorzystaniem „Formularza oferty w postaci elektronicznej”, 

zgodnie z wymogami pkt. 8 SWZ. Odszyfrowane oferty zawierały pliki stanowiące elektroniczne 

odwzorowanie (skan) wypełnionych odręcznie wydruków papierowych załączników nr 1, 2 i 3 do SWZ 

w przypadku wykonawcy wskazanego w tirecie 1 powyżej oraz załączników nr 1 i 2 do SWZ w przypadku 

wykonawcy wskazanego w tirecie 2 powyżej. Po weryfikacji dokonanej przez Zamawiającego za 

pośrednictwem dedykowanego oprogramowania, stwierdzono, że pliki nie zostały podpisane 

elektronicznie z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego, podpisu zaufanego czy też podpisu 

osobistego.  Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości 

mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oznacza to, że w 

przypadku braku odpowiedniego podpisu elektronicznego złożona oferta będzie nieważna, a złożenie 

oferty w niewłaściwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że 

wymóg opatrzenia plików przesyłanych wraz z ofertą, podpisem elektronicznym obejmującym 

kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, został zawarty w pkt. 8 SWZ. 

W związku z powyższym Wykonawca odrzucił oferty Wykonawców wskazanych w tirecie nr 1 oraz 2 

powyżej.  

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że oferty Wykonawców: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

1 M5 Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Mateusz Sinicki Osiedle Piastów 28/3 49-100 

Niemodlin 

2 Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” mgr inż. Tomasz Sokulski 45-401 Opole ul. 

Chełmska 9/2  

3 Piotr Adamczyk Biuro Obsługi Inwestycji  

47-330 Zdzieszowice ul. Brzozowa 4 

podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy PZP, który stanowi: Zamawiający 

odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy PZP zwrócił się w dniu 20 lipca 2021 r. do 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o przedłużenie terminu związania ofertą w zakresie 

cz. 1 oraz cz. 2 o kolejne 15 dni, ustalając termin wyrażenia zgody na przedmiotowe przedłużenie na 

dzień 21 lipca 2021 r. do godz. 15:00. Pismo zostało przekazane wskazanym Wykonawcom za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP, zgodnie z zapisami pkt. 7 SWZ. We 

wskazanym terminie żaden ze wskazanych Wykonawców nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu, w związku z czym oferty podlegają 

odrzuceniu.  

Na czynność unieważnienia postępowania przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy PZP (art. 505-590). 

   Z up. Burmistrza    

Zastępca Burmistrza  

               /-/ 

  Janusz Staszowski  

 


