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Miejskie Przedsiębiorstwo               Ruda Śląska, 12.10.2021 roku 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 218 
41-710 Ruda Śląska 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym- wariant nr 1, o nr sprawy 
TIR/04/D/PN/2021: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego ekogroszku workowanego w ilości 
250 ton dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o., zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia.   

Uzasadnienie prawne:      

1) Zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. Ustawy Pzp, o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje,  
o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

3) Zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy Zamawiajacy unieważnia postępowanie o udzielenie  
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

Uzasadnienie faktyczne:    

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. Ustawy, Zamawiający udostępnił na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 239 850,00 zł brutto. 

W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty: 

Nr oferty WYKONAWCA/DOKUMENT 
Cena oferty 
Waga 80% 

Okres udzielonej 
gwarancji       Waga 

20% 

1 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
ATEX Sp. z o.o. 
44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3 
REGON: 278220861 
NIP: 9691366316 

270 741,45 zł  
Wartość opałowa 

min 28 MJ/kg 

2 

Firma Handlowo- Usługowo 
RAFTRANS  
Katarzyna Papkala 
41-711 Ruda Śląska, 
Ul. Zielona 9 lok. 2 
REGON: 278182250 
NIP: 6411947804 

208 177,50 zł  
Wartość opałowa 

min 8 MJ/kg 

Oferta nr 2 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 13, gdyż Wykonawca nie 
wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.  
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Oferta nr 1, jako jedyna niepodlegająca odrzuceniu, przewyższa kwotę, jaką Zamawiajacy 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiajacy nie może zwiększyć tej 
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania  
na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. Powołany przepis wskazuje obligatoryjny sposób 
zachowania Zamawiającego, nie pozostawiające w tym zakresie sfery dowolności.  

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiajacy udostępnia niezwłocznie 
informacje, o których mowa w art. 260 ust. 1 na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

Na czynność unieważnienie postępowania przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX Ustawy Pzp (art. 505-590).  
 
     
          ZATWIERDZAM  
 
 
 
  12.10.2021.r......………………… 
                data i podpis Kierownika   
        Zamawiającego 
 
 
 
 
 


