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Skoroszyce, dnia 30.11.2020 r. 

ZP.271.4.2020.IBK 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:  

„Przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – etap I” 

nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 510530120-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.   

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający 

– Gmina Skoroszyce unieważnia postępowanie na realizację zadania: „Przebudowę 

odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – etap I”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.  

Informacja o wykonawcach i ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena (PLN) 

1. 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
Mostowych Sp. z o.o. 49-300 Brzeg ul. 
Oławska 26a 

681 739,80 

2. 
Marcin Wdowikowski EUROBRUK, 
Reńska Wieś 24, 48-314 Pakosławice 

414 109,89 

3. 
BUDBIS Sp. z o. o. Spółka 
Komandytowa, Konradowa 1A, 48-303 
Nysa 

Oferta odrzucona 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: 

Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 20.11.2020 r. Do upływu terminu składania 

ofert, wpłynęły 3 oferty na wykonanie zadania.  

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 350 000,00 zł brutto.  

W toku badania ofert komisja powołana do niniejszego postępowania stwierdziła, że oferta 

z najniższą ceną jest rażąco niska w stosunku do szacowanej wartości ofert.  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.4.2020.IBK 

Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy             

w dniu 23.11.2020 r. o udzielenie wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny, tzn. dotyczącej rażąco niskiej ceny. Wykonawca miał udzielić wyjaśnień             

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2020 r. do godziny 10:00. Wyjaśnienia               

w wymaganym terminie wezwany Wykonawca nie złożył.  

W toku badania pozostałych ofert Komisja powołana do rozstrzygnięcia niniejszego 

postępowania, stwierdziła, że oferta z najniższą ceną złożona na kwotę 414 109,89 zł 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena 

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 najkorzystniejszej oferty. 

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków 

na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 

ustawy Pzp. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Data zawiadomienia: 1 grudnia 2020 r. 

             Barbara Dybczak  

                  /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

       …………………………………………………… 

        Podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

 

Zawiadomienie zostanie zamieszczone: 

1. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego. 
2. Strona internetowa Zamawiającego. 
3. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. 
4. a/a.   


