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Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
    Informuję, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę 
Kłobuck w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) na usługę polegającą  pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Stawowej w Borowiance i przy ul. Studziennej w Białej”, 
opublikowany na Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00051767/01 z dniu 2021-05-12 r.  
Na podstawie art 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Poz. 
2019 ze zm.) ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie.  

 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeśli 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. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
 
Część I: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Stawowej w 
Borowiance”.   
 
W postępowaniu złożono oferty na następujące kwoty dla części I: 
1. 12 054,00 zł brutto. 
  
Oferta z najniższą ceną złożona przez SHARAM GROUP Spółka z o. o, pl. Jana Kilińskiego 2 , 35-005 
Rzeszów opiewa na kwotę 12 054,00 zł brutto. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia kwotę 7 000,00 zł brutto. Jednocześnie zamawiający nie ma woli zwiększenia przeznaczonych 
środków. 
 
Część II: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Studziennej w 
Białej”.   
 
W postępowaniu złożono oferty na następujące kwoty dla części II: 
1. 12 054,00 zł brutto. 
 
Oferta z najniższą ceną złożona przez SHARAM GROUP Spółka z o. o, pl. Jana Kilińskiego 2 , 35-005 
Rzeszów opiewa na kwotę 12 054,00 zł brutto. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia kwotę 10 000,00 zł brutto. Jednocześnie zamawiający nie ma woli zwiększenia przeznaczonych 
środków. 
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