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Racibórz, dnia 14.04.2022 r. 

OR.VII.272.02.2022 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr  

OR.VII.272.02.2022 pn.: 

 

Woda, motyle, wiatr – moja potrzeba wolności - wykonanie zagospodarowania terenu wraz 

z budową pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy budynku 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12”. 

 

Informuję, iż przedmiotowe, w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

zostało unieważnione w dniu 14.04.2022 r. na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), ponieważ  

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone 4 oferty.  

   

              

Zamawiający informuje, iż wykonawca Brukarstwo Tract Jerzy Wyrobek uchylił się od 

zawarcia umowy oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w związku z czym Zamawiający dokonała na podstawie art. 263 ustawy Pzp ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców. 

 

 

Nr oferty Nazwa firmy i adres 
Cena oferty 

(brutto) 
Okres Gwarancji 

1. 

Zakład Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych i 

remontowo-budowlanych 

„ROLES” S.C. 

Gierucki L. & Michna J. 

47-459 Krzyżanowice 

ul. Dworcowa 30 

 

264 743,13 60 miesięcy 

2. 

Brukarstwo Tract Jerzy Wyrobek 

47-400 Racibórz,  

Myśliwska 11 

 

Uchylił się od 

podpisania umowy - 

3. 
STACHU NA DACHU Stanisław Zagrodnik 

44-300 Wodzisław Śląski ul. Wolności 47 A 

 
Odrzucona - 

4. 
BRUKI TRAWIŃSKI  Sp. z o.o.  

47-400 RACIBÓRZ, UL. RUDZKA 105 

 
Odrzucona - 
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Zamawiający informuje również o odrzuceniu oferty Wykonawcy BRUKI TRAWIŃSKI  

Sp. z o.o.  47-400 RACIBÓRZ, UL. RUDZKA 105 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Pzp. tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 28.03.2022r. zgodnie z art.220 

ust.1 ustawy Pzp zwrócił się do niniejszego wykonawcy z o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą w w/w postępowaniu,. W dniu 04.04.2022 wykonawca nie wyraził 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

W związku z powyższym, należało odrzucić ofertę BRUKI TRAWIŃSKI  Sp. z o.o. na 

podstawie art. 226 ust.1 pkt 12.  Ustawy Pzp.  

 

 

Cena oferty Zakład Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych i remontowo-budowlanych 

„ROLES” S.C. Gierucki L. & Michna J. tj. 264 743,13 zł  przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym 

postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp zostało unieważnione.   

 

 

                                                        Z up. STAROSTY  

                                                        Beata Bańczyk  

                                                            SEKRETARZ POWIATU 

 
 

 

 

Sporządziła: Anita Stuchły, tel. wew. 385 


