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Wszyscy Wykonawcy , którzy  
biorą udział w postępowaniu 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Szanowni Państwo. 

Informujemy, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni wraz            

z wymianą pieca na gazowy i regulacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni 

Zdrowia przy ul. Jesionowej  nr 1 w Łazach”. 

 

Ogłoszenie nr 2021/ BZP 00089760/01 z dnia 22.06.2021 r.  

UZASADNIENIE FAKTYCZNE  

W związku z tym, że cena oferty która została pierwotnie oceniona najwyżej (złożona przez Wykonawcę: 

KADJA Sp. z o. o.  42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelska 5) budziła wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ,                            

w szczególności była niższa od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

pomniejszonej o 30%, Wykonawca został wezwany w dniu 07. 07.2021r do złożenia wyjaśnień dotyczących 

ceny oferty. Termin na udzielenie wyjaśnień wyznaczono na dzień 13.07.2021r. godzina 10:00. Wykonawca  

nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny oferty w wymaganym terminie. W konsekwencji Zamawiający 

odrzuca ofertę złożoną przez firmę KADJA Sp. z o.o. 

Cena oferty Wykonawcy którego oferta zajęła drugie miejsce w pierwotnej ocenie punktowej 

dokonanej przez Zamawiającego przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie realizacji 

zadania. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania kwotę 230 000,00 zł brutto.  

 

Wykonawca z drugą pierwotnie przyznaną najwyższą ilością punktów, tj. firma:  Alfa Projekt - Instalacje 

SP. z.o.o. ul. Olszewskiego 11,  43-600 Jaworzno - złożyła ofertę na kwotę brutto 354 000,00 zł. 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

 

 

http://www.bip.promed.lazy.pl/


UZASADNIENIE PRAWNE   

Zamawiający, po ustaleniu powyższych faktów jest zmuszony unieważnić w/w postępowanie na podstawie 

art. 255 pkt 3) Prawa zamówień publicznych. 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. 

 

Informacja o ofertach odrzuconych.  Zamawiający odrzuca ofertę nr złożoną przez Wykonawcę: 

KADJA Sp. z o. o.  42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelska 5.  

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE  

W związku z tym, że cena oferty która została pierwotnie oceniona najwyżej (KADJA Sp. z o. o.  42-400 

Zawiercie, ul. Pogorzelska 5) budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, w szczególności była niższa od wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania 

oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, pomniejszonej o 30%, Wykonawca został 

wezwany w dniu 07. 07.2021r do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. Termin na udzielenie 

wyjaśnień wyznaczono na dzień 13.07.2021r. godzina 10:00. Wykonawca  nie złożył wyjaśnień 

dotyczących ceny oferty w wymaganym terminie.  

 

UZASADNIENIE PRAWNE   

oferta odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 224 ust. 6.   

 

Pouczenie: 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie                      

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)               

- dział IX „Środki ochrony prawnej". 

 

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronach internetowych:  http://www.bip.promed.lazy.pl/ oraz  

https://miniportal.uzp.gov.pl/        

http://www.bip.promed.lazy.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

