
  

 
Projekt pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 
 

GMINA TURAWA 
siedziba: Urząd Gminy w Turawie 
46 – 045 Turawa 
ul. Opolska 39C 
www.turawa.pl 
e – mail: ug@turawa.pl 

 

 
Turawa, dnia 05.01.2022r. 

BU.271.11.2021.AKG 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT 
ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
 
Zamawiający informuje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz  

od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa” 

(z podziałem na 2 części) 

 

część 1 zamówienia – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w 
zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Kotórz Mały - Turawa w km 3+112,41 ÷ 
6+135,73”(etap II budowy ścieżki pieszo – rowerowej) 
 
Odrzucona została: 
 oferta nr 2 złożona przez: HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 
14, 42-283 Boronów, na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 12) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1129; zwana dalej: Pzp), 
 
oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM”, Robert Białdyga, 
ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów, na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 12) Pzp; 
 
oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 
42-700 Lubliniec, na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 12) Pzp; 
 
oferta nr 5 złożona przez: REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno, na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 12) Pzp; 
 
oferta nr 6 złożona przez: PROTECT BUILDING Łukasz Mikoda, ul. Ozimska 1F, 46-053 Lędziny, na 
podstawie art. 226 ust. 1 punkt 2c) Pzp. 
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UZASADNIENIE PRAWNE: 

Stosownie do brzmienia, art. 226 ust. 1 punkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą, oraz art. 226 ust. 1 punkt 2c) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona 

przez wykonawcę, który nie złożył, w przewidzianym terminie, podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

Stan faktyczny jest następujący, Zamawiający wystąpił, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy 

Pzp, do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą. Pisemną odpowiedź 

należało złożyć do Urzędu Gminy w Turawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2021r., 

jednak wykonawcy którzy złożyli oferty nr 2, 3, 4 i 5, w wyznaczonym terminie, nie wyrazili 

pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodnie z powyższym oferty nr 2, 3, 4 i 5 

zostały odrzucone z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 

art. 226 ust. 1 punkt 12) Pzp, ponieważ wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

Działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z uznaniem oferty nr 6 jako 

najkorzystniejszej, Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o złożenie podmiotowych środków 

dowodowych, wskazanych w punkcie 8.3 SWZ. Oświadczenia i dokumenty w formie/ postaci 

elektronicznej należało złożyć Zamawiającemu w sposób określony w rozdziale 11 SWZ, w terminie 

do dnia 22.12.2021r. Wykonawca w dniu 21.12.2021r. poinformował Zamawiającego, iż po 

ponownym przenalizowaniu swojej oferty, stwierdził niedoszacowanie kilku pozycji w kosztorysach 

co miało wpływ na zaniżoną, a zarazem zaoferowaną przez Wykonawcę, cenę. W związku z tym, 

zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o nie branie jego oferty w dalszych czynnościach związanych 

z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z powyższym oferta nr 6 została odrzucona z 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 

2c) Pzp, ponieważ Wykonawca nie złożył, w przewidzianym terminie, podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
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część 2 zamówienia – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w 

zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od parkingu "Park and Ride" 

do ul. Harcerskiej w m. Turawa od km 6+150,00 do km 9+020,00” (etap III budowy 

ścieżki pieszo – rowerowej) 

 

Odrzucona została: 
 oferta nr 2 złożona przez: HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 
14, 42-283 Boronów, na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 12) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1129; zwana dalej: Pzp), 
 
oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM”, Robert Białdyga, 
ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów, na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 12) Pzp; 
 
oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 
42-700 Lubliniec, na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 12) Pzp; 
 
oferta nr 5 złożona przez: REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno, na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 12) Pzp; 
 
oferta nr 6 złożona przez: PROTECT BUILDING Łukasz Mikoda, ul. Ozimska 1F, 46-053 Lędziny, na 
podstawie art. 226 ust. 1 punkt 5) Pzp. 
 
 

UZASADNIENIE PRAWNE: 

Stosownie do brzmienia, art. 226 ust. 1 punkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą, oraz art. 226 ust. 1 punkt 5) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

Stan faktyczny jest następujący, Zamawiający wystąpił, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy 

Pzp, do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą. Pisemną odpowiedź 

należało złożyć do Urzędu Gminy w Turawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2021r., 

jednak wykonawcy którzy złożyli oferty nr 2, 3, 4 i 5, w wyznaczonym terminie, nie wyrazili 

pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodnie z powyższym oferty nr 2, 3, 4 i 5 

zostały odrzucone z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 

art. 226 ust. 1 punkt 12) Pzp, ponieważ wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 
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W ofercie nr 6 Wykonawca nie wskazał długości okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia liczonego w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i 

urządzenia stanowi jedno z kryterium oceny ofert szczegółowo opisane w rozdziale 17 SWZ. 

Zamawiający określił minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 

miesięcy do 60 miesięcy oraz jednocześnie zastrzegł, że w przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie 

wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje 

gwarancji, i ofertę odrzuci. Zgodnie z powyższym oferta nr 5  została odrzucona z niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 226 ust. 1 punkt 5) ponieważ jej 

treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 260  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1129; zwana dalej: Pzp), ust. 1 i  2 Zamawiający zawiadamia o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

 

UZASADNIENIE PRAWNE: 

Art. 255 pkt 3 ustawy PZP 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

W niniejszym postępowaniu dotyczącym części 1 i części 2 zamówienia, przed otwarciem ofert, 

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. W terminie wyznaczonym na 

składanie ofert, złożono po 8 ofert dla każdej części zamówienia. Jednak, po odrzuceniu ofert, cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

ww. zadania. 
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W związku z powyższym Zamawiający w przypadku braku możliwości zwiększenia środków 

finansowych jest zobligowany do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy 

Pzp. 
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