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ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Burmistrz Miasta Rydułtowy na podstawie przepisu art. 260 ust. 2  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.  j.  Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1129 ze  zm.)  zawiadamia o unieważnieniu
drugiego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na  pełnienie  branżowego  nadzoru
inwestorskiego  dla  zadania  pod  nazwą:  „Modernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  Nr  2
w Rydułtowach – etap I”

Uzasadnienie faktyczne

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła  16 873,90 zł.
Po otwarciu ofert kontynuowano postępowanie pomimo iż ceny wszystkich ofert przewyższały kwotę,
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednakże planowano podnieść
środki do ceny oferty nr 1 wynoszącej 22 140,00 zł.  W związku z odrzuceniem oferty nr 1 z powodu
nieudzielenia  wyjaśnień  w  następstwie  wszczęcia  przez  Zamawiającego  procedury  badania  rażąco
niskiej ceny, ceny pozostałych ofert kształtują się następująco:

1) Przedsiębiorstwo  Usług  Inwestycyjnych  Sp.  z  o.  o.,  ul.  J.  i  F.  Białych  5,  44-200  Rybnik  -
39 360,00 zł,

2) KABIS  CONSULTING  Konrad  Piesyk,  ul.  Wały  Dwernickiego  117/121  lok  P211,  42-202
Częstochowa - 59 778,00 zł, 

3) nellbau Arkadiusz Rządkowski, ul. Rymera 21A, 44-270 Rybnik – 61 500,00 zł.

Zamawiający  może  zwiększyć  ilość  środków  przeznaczonych  na  sfinansowanie  zamówienia,  jeżeli
deklarowana  przez  niego  kwota  na  otwarciu  odbiega  od  ceny  oferty  najkorzystniejszej  lub  oferty
z  najniższą  ceną.  Zwiększenie  kwoty  jest  jednak  suwerenną  decyzją  Zamawiającego  powiązaną
z możliwościami finansowymi jednostki i jej planem finansowym. 
Burmistrz Miasta Rydułtowy nie wyraził zgody na podniesienie kwoty do ceny oferty nr 2, w związku
z powyższym zaistniała konieczność unieważnienia postępowania.

Uzasadnienie prawne

Ponieważ cena oferty niepodlegającej odrzuceniu złożonej w przedmiotowym postępowaniu przewyższa
kwotę,  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający nie
wyraził zgody na zwiększenie środków, zaistniały więc przesłanki do unieważnienia przedmiotowego
postępowania na podstawie przepisu art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Art.  255 pkt 3 w/w ustawy stanowi: 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; 
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