
 

 

 

 

 

 

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10 
http://www.gminadabrowa.pl,  e-mail: ug@gminadabrowa.pl 

NIP: 991-04-58-640,  REGON 531 413 047 
 
 
 

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

G m i n a 

D Ą B R O W A 

Dąbrowa, dn. 25 lipca 2022 r. 

OR.271.7.2022 

Do wiadomości 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, 

bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie” 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

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

publicznych, zwanej dalej ustawą PZP (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) niniejszym 

informuję, że unieważniam postępowanie którego przedmiotem była „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Skarbiszowie”. 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty,                    

w których wykonawcy zaproponowali ceny za realizację zamówienia:  

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto 

DDtherm Sp. z o.o., ul. Brzeziny 23a; 46-040 Krasiejów 8.244.603,08 

POLINSTAL Sp. z o.o., 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 79A  6.143.090,08 

Technical Solutions Sp. z o. o., ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn-Koźle 10.450.001,30 

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Sp. z o.o., ul. Kępska 10, 45-129 Opole  8.005.404,45 
 

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia w wysokości 4.000.000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a weryfikacja możliwości 

finansowych zamawiającego wykazała, że nie może on zwiększyć kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.  

W związku z powyższym zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego 

postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy PZP. 
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