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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

 

 

ZAWIADOMIENIE  

wyniku postępowania – unieważnienie postepowania 
 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.271.1.59.2022 pn. 
 
„Remont schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia 

przy ul. Turkusowej  w Komorowie-III” 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1710 ze zm.), w dalszej treści zwana „ustawą Pzp.”. 

 

Zamawiający Gmina Michałowice działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp 

zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone 

w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp, zostało unieważnione na podstawie 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 zostały złożone następujące oferty przez Wykonawców: 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Kwota oferta 

1 

 

ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o.  

Aleja Wojska Polskiego 43 

26-600 Radom 

 

361 427,00 zł 

 

GMINA MICHAŁOWICE  
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

05-816 Michałowice 
 

tel.:       22 350 91 91 

www.michalowice.pl 

 e-mail: sekretariat@michalowice.pl 

ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP 
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2 

 

Veskam Sp.z o.o. 

ul. Rydygiera 8 lok. 20 A/151 

01-793 Warszawa 

 

      443 753,43 zł 

 

3 

 

PHUB SZAJKO Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowo-Budowlane Przemysław Szajko 

ul. Wojska Polskiego 28 

08-320 Sterdyń 

 

       343 699,00 zł 

 

Uzasadnienie 

Zamawiający informuje, że w ww.  postępowaniu oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 
wyższą niż środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia.   
 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający  udostępnia informacje o unieważnieniu 

postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

   Z poważaniem 

    z up. WÓJTA 

/-/ Anna Fabisiak 

Z-ca Wójta Gminy Michałowice 


