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Popielów, dnia 28.07.2022 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.13.2022.TJ 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie 

Gminy Popielów” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP 

00231424/01 z dnia 2022-06-30. 

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, 

zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego w zakresie 

CZĘŚCI 1, 2 i 3. 

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie: 

1) CZĘŚCI 1: Przebudowa budynku Samorządowego centrum Kultury, Turystyki  

i Rekreacji w Popielowie 

2) CZĘŚCI 2: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu  

w miejscowości Kuźnica Katowska 

3) CZĘŚCI 3: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu  

w miejscowości Nowe Siołkowice 

Uzasadnienie prawne: Przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1, 2 i 3 zostaje 

unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie w zakresie części 1, 2 i 3 zostaje unieważnione, gdyż: 

− oferta z najniższą ceną w zakresie części 1 (4.877.000,00 zł) przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania, tj. 3.549.500,00 zł. 

− oferta z najniższą ceną w zakresie części 2 (1.894.200,00 zł) przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania, tj. 1.000.000,00 zł. 

− oferta z najniższą ceną w zakresie części 3 (1.949.550,00 zł) przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania, tj. 1.000.000,00 zł. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX 

ustawy Pzp. 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

……........................................................................... 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

Rozdzielnik: 

- PPUH Remdom Żak Przemysław, 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Sikorskiego 49, remdom@interia.eu  

- Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń, 49-345 Skorogoszcz, Wronów 7, bni2012@wp.pl  

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html  
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