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Miedźno, dnia 2-02-2023r. 

Zamawiający: 

Gmina Miedźno 

ul. Ułańska 25 

42-120 Miedźno 

ZAWIADOMIENIE 

       o unieważnieniu postępowania 

Nr sprawy RR.271.2.18.2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej ustawą (t.j. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) 

o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne o  jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod 

nazwą: „ Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6 ” 

 

    Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający  

informuje, że unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy , ponieważ oferta z 

najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

W postępowaniu  złożono 4 oferty: 

1. Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Częstochowska   14, 42-283 Boronów  ( oferta nr 1) 

 

Cena brutto (C): 16 622 596,58 zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

 

2. OLS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec ( oferta nr 2) 

 

Cena brutto (C): 14 567 937,26 zł 

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

3. P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów ( oferta nr 3) 

 

Cena brutto (C): 15 471 547,02 zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 
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4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.  

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec 

( oferta nr 4) 

Cena brutto (C): 16 297 122,76 zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę  10 000 000,00 zł 

brutto   – zgodnie z informacją opublikowaną dnia 30-12-2022 r. na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/. 

 

Oferta z najniższą ceną złożoną w postępowaniu w kwocie 14 567 937,26 zł przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i kwota ta  nie może zostać 

zwiększona. 

 

(-) Piotr Derejczyk  

          Wójt Gminy Miedźno 
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