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Toszek, dnia 1 marca 2023 r. 
ZRP.271.2.2023 

 
 

Wykonawcy biorący udział w 

 postępowaniu: 

 

1. Hucz Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. z 

siedzibą w Boronowie 

 

2. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz 

Mika, Boronów 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „przebudowa 
dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu 
technicznego”. 

 

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej: ustawa Pzp), Zamawiający zawiadamia 

o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, wobec 

ziszczenia się przesłanki unieważnienia postępowania określonej w art. 255 pkt 3) 

ustawy Pzp. 

Uzasadnienie 

Stosownie do art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, 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. 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone 

następujące oferty: 

 

Referat Zamówień 

Publicznych, Rozwoju  

i Promocji Gminy 

tel.: (32) 237 80 35 

(32) 237 80 30 

fax: (32) 237 80 20 

zrp@toszek.pl 
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1) Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą  

w Boronowie, z ceną 2.952 590,77 zł 

2) P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, z ceną 2.992 471,22 zł. 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę brutto: 

2.040.000,00 zł o czym poinformował przed otwarciem ofert realizując swój 

obowiązek wynikający z przepisu art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. 

W świetle powyższego, oferta z najniższą ceną, którą jest oferta złożona 

przez Wykonawcę Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. znacząco 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający nie ma jednocześnie w tej sytuacji jakichkolwiek możliwości 

budżetowych pozwalających zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia do ceny zaoferowanej przez wymienionego wyżej Wykonawcę. 

W świetle powyższego Zamawiający stosownie do art. 255 pkt 3) ustawy Pzp 

zobligowany był unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia. 

 


		2023-03-01T10:39:27+0100




