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Miedźno, dnia 8 września 2020 r. 

 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 

  
ZAWIADOMIENIE 

       o unieważnieniu postępowania 
 
RR.271.2.9.2020  
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.  „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mokrej” 
 

 
    Zamawiający Gmina Miedźno zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej” zostało unieważnione na podstawie 
art. 93  ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.  z 
2019 r., poz. 1843 z zm.), zwanej dalej ustawą, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do 
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
 

UZASADNIENIE 
W postępowaniu złożono 4 oferty: 
 
1. Konsorcjum Firm: 
NORM-HAUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno 
Członek konsorcjum: 
NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno   
(oferta nr 1) 
 
cena brutto:  2  329  803,98 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 
 
2. Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy Ujanowice 109,                 
34-603 Ujanowice (oferta nr 2) 
 
cena brutto: 2  065  000,00 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 
 
3.  Z.P.H.U. MAR-BUD sp. z o.o. ul. Bór 143/157 42-202 Częstochowa (oferta nr 3) 
 
cena brutto:  1  943  400,00 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 
 
4. POL-KATO II F.H.U. Agnieszka Ciosek ul. Zawiszy Czarnego 16A, 40-872 Katowice (oferta 
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nr 4) 
 
cena brutto: 2  300  100,00 zł 
Okres gwarancji jakości  (G): 72 miesiące 

Wykonawca Z.P.H.U. MAR-BUD sp. z o.o. ul. Bór 143/157 42-202 Częstochowa (oferta nr 
3), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w wyznaczonym terminie 
zawarcia umowy, poinformował Zamawiającego że w związku nie podaniem w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, że obiekt podlegający termomodernizacji jest obiektem 
czynnym, termin realizacji określony w zadaniu jest niemożliwy do  zrealizowania ze 
względu na okres grzewczy. 

 W związku z powyższym w wyznaczonej dacie nie doszło do podpisania przez Wykonawcę umowy 
na przedmiotowe zadanie.  

Dnia 20 sierpnia 2020 r.  upłynął termin związania ofertami przez pozostałych Wykonawców,          
którzy złożyli oferty w postępowaniu. W postępowaniu zastosowano procedurę odwróconą,                      
o której mowa w  art. 24aa ust.1 ustawy. 
Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uwzględnił, podniesiony przez Wykonawcę 
argument, jako mogący mieć istotny wpływ na oferty złożone w postępowaniu, a w 
konsekwencji na realizację umowy. 
     
   W imieniu Zamawiającego 
 

(-) Agnieszka Związek 
Sekretarz Gminy Miedźno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


