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Informacja o unieważnieniu postępowania 
zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

w dniu 21.09.2022 r. 
 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.:  

„Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy -etap 1 w systemie 
projektuj i buduj” -  Nr sprawy 036/2022  

z następującym uzasadnieniem faktycznym i prawnym:  
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:  

 Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.09.2022 r., godz. 10:00 złożona została 1 oferta, 
przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o. o., ul. Inwalidów 1, 85-
727 Bydgoszcz. W wyniku badania i oceny złożonej oferty oraz badania braku podstaw wykluczenia  
i spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, Komisja przetargowa ustaliła, 
że oferta nie podlega odrzuceniu i dokonała jej oceny, w wyniku której uzyskała łącznie liczbę 100 
punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ, tj.:  

1. Cena – 60 pkt 
2. Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane – 40 pkt 

 
W związku z tym, że Zamawiający na sfinansowanie zamówienia podstawowego przeznaczył kwotę 
1.163.580,00 PLN, a cena ofertowa spółki AFFABRE wynosi 2.205.455,19 PLN, podjęto decyzję  
o przeprowadzeniu negocjacji w celu polepszenia treści oferty w zakresie jej ceny, które mogłyby 
doprowadzić do znaczącego jej obniżenia. Negocjacje odbyły się w dniu 15.09.2022 r. W ramach 
prowadzonych negocjacji Wykonawca poinformował, że nie ma możliwości obniżenia ceny swojej 
oferty dla zamówienia podstawowego do wysokości środków, przeznaczonych przez Zamawiającego 
na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający w tym miejscu zadeklarował, że może zwiększyć kwotę 
pierwotnie przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do 1.950.000,00 PLN. 

Po przeanalizowaniu tej zmiany, w ocenie Zamawiającego znacznej, Wykonawca ponownie oświadczył, 
że nie ma możliwości obniżenia ceny swojej oferty dla zamówienia podstawowego, nawet do tak 
zwiększonej kwoty.  

W tej sytuacji, wobec braku podstaw do dalszych negocjacji, podjęto decyzję o odstąpieniu od 
zapraszania Wykonawcy do składania oferty dodatkowej, która jak wynikało z jednoznacznego 
oświadczenia Wykonawcy, nie byłaby równa lub niższa cenowo od możliwości finansowych 
Zamawiającego.  

Czynność taka byłaby pozorna i niepotrzebnie przedłużałaby prowadzoną procedurę, zwłaszcza  
w sytuacji zamiaru wszczęcia nowego postępowania z tym samym przedmiotem zamówienia. 

Reasumując, w związku z uznaniem, że cena ofertowa jest za wysoka w stosunku do przedmiotu  
i zakresu zamówienia, a jednocześnie wobec braku możliwości pozyskania dodatkowych środków 
finansowych na realizację zadania, w takiej wysokości jakiej oczekiwał Wykonawca, jedyny uczestnik 
omawianego tu postępowania, Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie.  

 



2 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:  

Art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
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