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Wągrowiec, dnia 10 września  2021 r. 

GZGKiM.3310-2/21.ZM 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Dotyczy zamówienia pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i 

wymiana stolarki  w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec”, w tym:  

Zadanie Nr 1 - ,,Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę  na 

budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 2 - ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym w 

miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 3 - ,,Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek 

blacharskich w budynkach komunalnych w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31 gm. 

Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 4 - ,,Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej na 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Długa Wieś 5,  gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 5 - ,,Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych N-9             

na blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Kopaszyn 8, gm. 

Wągrowiec”. 

Działając na podstawie art. 255 pkt  2 i pkt 3, w związku z art. 259 i 260  ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  Zamawiający informuję o:  

 

unieważnieniu postępowania 

 

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie 

kominów i wymiana stolarki  w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy 

Wągrowiec” w zakresie wszystkich Części 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez  publikację Ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 sierpnia 2021 r. pod numerem 

2021/BZP 00156245/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/498595  

 

Zamówienie obejmuje Zadania, które jednocześnie stanowią Części zamówienia: 

https://gzgkimwagrowiec.pl/
mailto:gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Gzgkim_Wagrowiec
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Gzgkim_Wagrowiec
https://platformazakupowa.pl/transakcja/498595
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Zadanie Nr 1 ,,Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę   na budynku 

mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 2 ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym w 

miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 3 ,,Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich w 

budynkach komunalnych w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31 gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 4 ,,Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej na 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Długa Wieś 5,   gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 5 ,,Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych N-9 na 

blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Kopaszyn 8, gm. Wągrowiec”.  

 

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

200 000.00 zł, w tym: 

Część I: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę  na budynku 

mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec -34 040.00 zł, 

Część II: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym w miejscowości 

Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec - 12 660.00 zł,  

Część III: Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich w 

budynkach komunalnych w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31 gm. Wągrowiec -                

25 160.00 zł, 

Część IV:  Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej na budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Długa Wieś 5,  gm. Wągrowiec - 56 240.00 zł,  

Część V: Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych N-9 na 

blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Kopaszyn 8, gm. Wągrowiec -      

71 900.00 zł. 

 

Termin składania ofert ustalono na dzień 8 września 2021 r. do godz. 9:00. W wyznaczonym 

terminie wpłynęły następujące oferty, w zakresie: 

 - Części I – Zadanie Nr 1 ,,Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę   na 

budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec wpłynęły dwie oferty.  

1) Oferta złożona przez Wykonawcę: Warsztat Blacharsko – Dekarski Tomasz Nojgebauer z 

siedzibą w Mieścisku , na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 14 została odrzucona, ponieważ  

wykonawca nie wniósł wadium w terminie,  

2) Oferta złożona przez Wykonawcę:  Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka, 

z siedzibą w Margoninie, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 została odrzucona, ponieważ jej 

treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, 

- Części II - Zadanie Nr 2 ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym 

w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec” wpłynęła jedna oferta złożona przez :  Zakład 

Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka, z siedzibą w Margoninie. Na podstawie  art. 

226 ust 1 pkt 5 została odrzucona, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami 

zamówienia, 

- Części III - Zadanie Nr 3 ,,Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek 

blacharskich w budynkach komunalnych w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31 gm. 

Wągrowiec” wpłynęła jedna oferta złożona przez:  Zakład Ogólnobudowlany „MARK” 

Mariusz Kądziołka, z siedzibą w Margoninie. Na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 5 została 

odrzucona, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, 

https://gzgkimwagrowiec.pl/
mailto:gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Gzgkim_Wagrowiec
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Gzgkim_Wagrowiec
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- Części IV - Zadanie Nr 4 ,,Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji 

termicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Długa Wieś 5,   gm. 

Wągrowiec” wpłynęły dwie oferty: 

1)  Oferta złożona przez Wykonawcę:  Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka, 

z siedzibą w Margoninie, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 została odrzucona, ponieważ jej 

treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,  

2) Oferta złożona przez Wykonawcę: Skór-bud Usługi Remontowo  Budowlane Damian Skóra 

z siedzibą w Szamocinie nie podlega odrzuceniu.  

- Części V - Zadanie Nr 5 ,,Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych N-

9 na blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Kopaszyn 8, gm. Wągrowiec” 
wpłynęła jedna oferta złożona przez:  Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka, 

z siedzibą w Margoninie. Na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 5 została odrzucona, ponieważ jej 

treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

 

 

W zakresie Części I -III i V (Zadania Nr 1, 2, 3 i 5) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, w 

związku z czym działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części I, II, III i V. Zgodnie bowiem z 

ww przepisem, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 

odrzuceniu.  

 

W zakresie Części IV (Zadanie Nr 4) oferta nie podlegająca odrzuceniu, złożona przez 

wykonawcę: Skór-bud Usługi Remontowo  Budowlane Damian Skóra z siedzibą w Szamocinie  

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Oferta został złożona na kwotę: 96 518,23 zł, podczas gdy zamawiający na realizację 

zamówienia przeznaczył środki w wysokości: 56 240.00 zł.  Zamawiający nie może zwiększyć 

tej kwoty do ceny oferty, a zatem działając na podstawie art. 255  pkt 3 ustawy  zamawiający 

unieważnia postępowanie w zakresie Części IV.  

 

 

                                                                                       Agnieszka Ciemachowska  

                                                                                   Dyrektor GZGKiM w Wągrowcu 

                                                                                                                                                                                                          
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym) 
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