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G m i n a 

D Ą B R O W A 

Dąbrowa, dn. 30 listopada2021 r. 

OR.271.17.2021 

 

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

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa budynku w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. 

Sztonyka 64 na obiekt użyteczności publicznej” 

 

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 „Przebudowa budynku                      

w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 64 na obiekt użyteczności publicznej”. 

 

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 dwie oferty,                    

w których wykonawcy zaproponowali ceny za realizację zamówienia:  

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto 

Konsorcjum: Lider - AKBUD Andrzej Kijas, ul. Stanisława Bronicza 11, 45-844 Opole 

Uczestnik Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CWALIK Piotr Cwalina,  

ul. Stefana Grota Roweckiego 4E/13, 45-256 Opole 

754.605,00 

Zakład Usług Budowlanych Adam Ciepichał, ul/ Kosynierów 42C, 49-340 Lewin Brzeski 830.250,00 

CRK-MANAGMENT Sp. z o. o. Sp. K., 46-300 OLESNO UL. DWORCOWA 17 942 109,50 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD URSZULA SUMISŁAWSKA, ul. Luboszycka 

4/7, 45-036 Opole 
1 149 308,90   

 

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia w wysokości 650.000,00 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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