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Gmina Miasto Szczecin 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie 
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biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl  

 

Szczecin, dnia 19.02.2021 r. 

 

Nr referencyjny: ZŻM/1/2021 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

„Dokończenie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu przeznaczonego na 

klub dziecięcy przy ul. Mazurskiej 31/5 w Szczecinie, w ramach projektu pn.: „4 Publiczne 

kluby dziecięce w Szczecinie", 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej 

„ustawą pzp” informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

  W niniejszym postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Po przeprowadzeniu procedury badania 

i oceny złożonych ofert, Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców:   

1) „Andrzej Jakubiak vel Wojtczak, Ryszard Mazan Przedsiębiorstwo Budowlane Poldeco 

s.c.”, 

2) Wiktor Karwowski prowadzący działalność pod firmą: „Zakład Usług Budowlanych - 

Wiktor Karwowski, Usługi Projektowe, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane - Wiktor 

Karwowski”, 

3) BUD-POL BIS Sp. Jawna Piotr Śliwiński, Janusz Sobiepan, 

4) Augustyn Grabowski prowadzący działalność pod firmą: „PARTNER AUGUSTYN 

GRABOWSKI” 

 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w piśmie skierowanym w dniu 19 lutego 2021 r. 

do wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu)  

 

 Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w postępowaniu pozostały oferty 

Wykonawców:  

 

 Wykonawca Cena brutto 

Okres 

gwarancji i 
rękojmi 

wysokość kary 

umownej za każdy 
dzień zwłoki 

1 

Bartłomiej Lasik  
prowadzący działalność 

pod firmą: „Bartłomiej 
Lasik B.L-BUD” 
72-112 Stepnica  

Bydzień 23 

217.705,24 zł 72 miesiące 
1,3  % kwoty 

wynagrodzenia brutto 
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MULTIDOM Sp. z o.o. 

Sp. k. 
ul. Chłopickiego 8 
71-204 Szczecin 

193.000,00 zł 72 miesiące 
0,4  % kwoty 

wynagrodzenia brutto 

3 

BSP SERVICE  

Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Szczecińska 32 
75-137 Koszalin 

223.881,64 zł 72 miesiące 
1,3  % kwoty 

wynagrodzenia brutto 

 

 Po przeprowadzeniu przez Zamawiającego procedury badania i oceny ofert, spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 190.489,52 zł brutto 

(wszystkie oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przekraczają kwotę 

przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia). W związku z tym, że Zamawiający nie może 

zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zachodzi podstawa obligatoryjnego 

unieważnienia niniejszego postępowania. 

 

UZASADNIENIE PRAWNE: 

 

Zgodnie z przepisem 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. 


