
 
 

 
 

Zduńska Dąbrowa, dnia 11.05.2018 r. 
 
 
 
ZSP.S.342-1/2018 

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 
Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej 

Dąbrowie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest: „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – III etap” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 
pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
  

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 27.04.2018 r. do godz. 14.30 oferty złożyli 
Wykonawcy: 
 
Oferta nr 1 
Energo-bud Trafalski Przemysław 
Oleszcze 46 
99-319 Dobrzelin 
Cena ofertowa brutto: 544 814,90 zł 
 
Oferta nr 2 
Firma Produkcyjno –Handlowo – Usługowa Grzegory Grzegorz 
Złaków Borowy 24 
99-440 Zduny 
Cena ofertowa brutto: 675 000,00 zł. 
 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia w wysokości 659 561,00 zł brutto. 
  Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i wezwał w dniu 
04.10.2018 r. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę 
punktów – Przemysława Trafalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Energo-bud 
Przemysław Trafalski, do złożenia w terminie 10.05.2018 r. dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył ww. dokumentów w wyznaczonym terminie. 
 W dniu 08.05.2018 r. Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o „wycofanie 
oferty” i oświadczył, że rezygnuje z uczestnictwa w postępowaniu. Zamawiający uznał to oświadczenie 
za nieskuteczne i wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do uzupełnienia dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

W dniu 11.05.2018 r. Wykonawca oświadczył, że nie uzupełni dokumentów wskazanych  
przez zamawiającego w wezwaniu. Zamawiający wykluczył więc Przemysława Trafalskiego 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Energo-bud Przemysław Trafalski z postępowania 
na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. Po dokonaniu tej czynności wartość oferty z najniższą 
ceną wynosi 675 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia do wartości ww. kwoty. W związku z powyższym Zamawiający 
postanowił jak na wstępie. 
   

 
 


