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RO.271.5.2021.ORM         Prószków, dnia 09.08.2021 r. 

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

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na: 

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 

 

 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 

przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie prawne. 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi:  „Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeśli 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 dniu 1 lipca 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej postępowania informację o 

kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 5 220 000,00 zł.   

W terminie składania ofert w postępowaniu złożono następujące oferty: 

Numer 
oferty 

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

1 

Konsorcjum: 

1.HS BUD Sp. z o.o.  

ul. Reymonta 16/202, 45-066 

Opole 

– Lider Konsorcjum, 

2. Przemysław Bońkowski  

5 010 387,15 
w tym: 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie BUDOWY CIĄGU PIESZO-
ROWEROWEGO  
WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-
PRÓSZKÓW  
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Zakład Usługowo Handlowy 

„BUDMAR” , ul. Chabrów 10/28, 

45-222 Opole  

- Członek Konsorcjum 

  

OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU  
BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW:  
4 657 621,51 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie budowy łącznika drogowego drogi 
gminnej  
nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą  
wojewódzką nr 414: 
352 765,64 

2 

Hucz Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością Sp.k. 

ul. Częstochowska 14  

42-283 Boronów 

6 731 645,41 
w tym: 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie BUDOWY CIĄGU PIESZO-
ROWEROWEGO  
WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-
PRÓSZKÓW  
OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU  
BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW:  6 428 587,07 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie budowy łącznika drogowego drogi 
gminnej  
nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą  
wojewódzką nr 414: 
303 058,35 

3 P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 

6 041 143,71 
w tym: 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie BUDOWY CIĄGU PIESZO-
ROWEROWEGO  
WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-
PRÓSZKÓW  
OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU  
BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW: 5 780 588,98 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie budowy łącznika drogowego drogi 
gminnej  
nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą  
wojewódzką nr 414: 
260 554,73 
 

4 
Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „LARIX” Sp. z o. o. 

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec 

6 504 590,95 
w tym: 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie BUDOWY CIĄGU PIESZO-
ROWEROWEGO  
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Oferta nr 1 oraz nr 5 podlegają odrzuceniu.  

Kolejna oferta z najniższą ceną (oferta nr 3) przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia o 821143,71 zł, a weryfikacja aktualnych możliwości finansowych Gminy 

wykazała, że Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 

zamówienia. Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na 

podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.    

Jednocześnie Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert Wykonawców: 

1) Konsorcjum: 1.HS BUD Sp. z o.o.  ul. Reymonta 16/202, 45-066 Opole – Lider Konsorcjum, 2. 

Przemysław Bońkowski Zakład Usługowo Handlowy „BUDMAR” , ul. Chabrów 10/28, 45-222 

Opole  - Członek Konsorcjum (oferta nr 1) 

2) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM ROBERT BIAŁDYGA UL. ZWYCIĘSTWA 1, 

47-143 JARYSZÓW (oferta nr 5) 

 

 

 

WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-
PRÓSZKÓW  
OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU  
BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW:  6 263 441,11 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie budowy łącznika drogowego drogi 
gminnej  
nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą  
wojewódzką nr 414: 
241 149,84 
 

5 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-

USŁUGOWE 

TRANSKOM ROBERT BIAŁDYGA 

UL. ZWYCIĘSTWA 1, 47-143 

JARYSZÓW 

5 289 000,00 
w tym: 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie BUDOWY CIĄGU PIESZO-
ROWEROWEGO  
WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-
PRÓSZKÓW  
OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU  
BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW:                   
5.079.900,00 
- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie budowy łącznika drogowego drogi 
gminnej  
nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą  
wojewódzką nr 414: 
209.100,00 
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Uzasadnienie prawne. 

Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp, który stanowi: Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą. 

Uzasadnienie faktyczne. 

W postępowaniu wyznaczono termin związania ofertą wykonawców na dzień 30.07.2021 r. W związku 

z tym, że Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty we wskazanym terminie, 

zobligowany był na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy pzp zwrócić się do wykonawcy którego oferta 

otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej 

zgody na wybór jego oferty. Po dokonaniu oceny ofert, ofertą która otrzymała najwyższą ocenę była 

oferta:  

Konsorcjum: 1.HS BUD Sp. z o.o.  ul. Reymonta 16/202, 45-066 Opole – Lider Konsorcjum, 2. 

Przemysław Bońkowski Zakład Usługowo Handlowy „BUDMAR” , ul. Chabrów 10/28, 45-222 Opole  - 

Członek Konsorcjum (oferta nr 1).  

W związku z powyższym w dniu 3 sierpnia br. Zamawiający zwrócił się do wskazanego Wykonawcy o 

pisemne wyrażenie zgody na dokonanie wyboru jego oferty po terminie związania ofertą, wyznaczając 

termin na złożenie oświadczenia na dzień 5 sierpnia do godz. 12:00. 

W dniu 3 sierpnia br. Wykonawca:  Konsorcjum: 1.HS BUD Sp. z o.o.  ul. Reymonta 16/202, 45-066 

Opole – Lider Konsorcjum, 2. Przemysław Bońkowski Zakład Usługowo Handlowy „BUDMAR” , ul. 

Chabrów 10/28, 45-222 Opole  - Członek Konsorcjum (oferta nr 1), złożył pisemne oświadczenie, w 

którym nie wyraził zgody na wybór jego oferty po terminie związania ofertą. W takim przypadku 

Zamawiający był zobligowany na podstawie art. 252 ust. 4 ustawy PZP do zwrócenia się do kolejnego 

Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona do wyrażenia zgody na wybór jego oferty po 

terminie związania ofertą. Kolejną ofertą, która uzyskała najwyższą ocenę była oferta Wykonawcy: 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM ROBERT BIAŁDYGA UL. ZWYCIĘSTWA 1, 47-

143 JARYSZÓW (oferta nr 5). Cena oferty wskazanego Wykonawcy przekraczała o 69 000,00 zł kwotę 

jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu weryfikacji możliwości 

finansowych gminy, Zamawiający uznał, że może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia i w dniu 4 sierpnia br., zwrócił się do wskazanego Wykonawcy o pisemne wyrażenie zgody 

na wybór jego oferty po terminie związania ofertą. Termin złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody 

wyznaczono na dzień 6 sierpnia br. do godz. 12:00. We wskazanym terminie Wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa powyżej, co jest jednoznaczne z oświadczeniem o niewyrażeniu zgody 

w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 13) 

ustawy pzp odrzucił oferty wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 oraz nr 5.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z brzmieniem art. 252 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

był zobligowany do zwrócenia się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą do 

kolejnego Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę. Przepis ten wskazuje jednak także, 

że Zamawiający nie musi się zwracać do wykonawców o wyrażenie przedmiotowej zgody, jeżeli 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Oferta kolejnego wykonawcy: P.U.H. „DOMAX” 

Arkadiusz Mika 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 (oferta nr 3) przekraczała kwotę jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie Zamawiający stwierdził, że aktualnie 

nie ma możliwości jej zwiększenia co stanowi obligatoryjną przesłankę unieważnienia postępowania w 

oparciu o art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.   

 

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony 

prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Pzp.  

    Z up. Burmistrza    

Zastępca Burmistrza  

               /-/ 

  Janusz Staszowski 


