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tel/fax (77) 4623100 /(77) 4623175, 
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Informuje 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym  bez negocjacji, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe 
Osiedle w Zawadzkiem – Budżet obywatelski” 
 

 
 
        
Na podstawie art. 255 pkt 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  [tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ] informuję, że  postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: 
„Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – budżet obywatelski” zostało 
unieważnione, gdyż wszystkie oferty złożone w postępowaniu  podlegały odrzuceniu. 
 
Uzasadnienie: 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający dokonał otwarcia dwóch ofert złożonych  
w wyznaczonym terminie, tj.: 
 
- ofertę nr 1 złożoną przez APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław,   
                           w cenie 61.942,37 zł brutto, 
- ofertę nr 2 złożoną przez PRO-MB Michał Bil, ul. Św. Kingi 15A/1, 41-500 Chorzów,  
                           w cenie 48.200,01 zł brutto. 
 
 
W toku badania ofert stwierdzono co następuje: 
 

Oferta nr 1 -  W wyniku badania złożonych ofert, Zamawiający stwierdził, iż oferta złożona przez 
Wykonawcę APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37—500 Jarosław nie została zabezpieczona 
wadium w wysokości 500,00 zł, a co było wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami 
pkt 29 SWZ. 

 
Po odszyfrowaniu oferty złożonej przez Wykonawcę APIS POLSKA Sp. z o.o.,  

ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław, 41-500 Chorzów, Zamawiający w toku badania oferty stwierdził, iż 
Wykonawca wniósł wadium w formie pieniężnej w kwocie 500,00 zł, jednakże wadium to zostało 
wniesione po wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.08.2021 r. do godz. 10:00.  Wadium zostało 
wniesione w dniu 30.08.2021 r. o godz. 10:27  - środki wpłynęły do Banku Spółdzielczego  
w Zawadzkiem i zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego o godz. 10:32.   

 
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, działając w oparciu o zapisy art. 226 ust. 1 pkt 14  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

ze zm.) zobowiązany jest  odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub  wniósł  

w sposób nieprawidłowy. 

 
 

Oferta nr 2 -  W wyniku badania złożonych ofert, Zamawiający stwierdził, iż oferta złożona przez 
Wykonawcę PRO-MB Michał Bil, ul. Św. Kingi 15A/1, 41-500 Chorzów nie została zabezpieczona 
wadium w wysokości 500,00 zł, a co było wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami 
pkt 29 SWZ. 

 
Po odszyfrowaniu oferty złożonej przez Wykonawcę PRO-MB Michał Bil, ul. Św. Kingi 15A/1, 

41-500 Chorzów, Zamawiający w toku badania oferty stwierdził, iż Wykonawca nie dołączył dokumentu 
potwierdzającego wniesienia wadium w formie niepieniężnej, jak również nie dołączył potwierdzenia 
wniesienia wadium w pieniądzu. 
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Również na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, nie zostało wniesione przez 
Wykonawcę PRO-MB Michał Bil, ul. Św. Kingi 15A/1, 41-500 Chorzów wadium w formie pieniądza. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, działając w oparciu o zapisy art. 226 ust. 1 pkt 14  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

ze zm.) zobowiązany jest  odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium. 

 

 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając zgodnie z zapisami art. 255 pkt 2) ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.] zobowiązany jest  unieważnić postępowanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
    B U R M I S T R Z  

 
 

Mariusz  Stachowski 
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