
Kłobuck, dnia 2022-10-06 
IR.271.079.2022.SD 
IR.KW-0621/22 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia dla części I, II i III. 
 
 
    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 roboty budowlane  pn.: „Przebudowa i budowa infrastruktury 
sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Kamyku (III części)”, opublikowany na Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 
00349445/01 z dnia 2022-09-15 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, odnośnie:  
 
1. Części I zamówienia pn,; „Termomodernizacja hali na terenie OSiR  w Kłobucku”, że unieważnia 
przedmiotowe postępowanie 

 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 255 pkt. 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej ofert.  
 
Uzasadnienie faktyczne: 
 
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty, 
 
 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. 
 
 
 
2. Część II zamówienia pn.; „Przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych oraz przebudowa trybun 
na terenie OSiR w Kłobucku”.   
 
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: 
 
W postępowaniu złożono jedną ofertę na kwotę wynoszącą: 8 210 250,00 zł brutto. (słownie osiem milionów 
dwieście dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 
Oferta złożona została  przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 
41-303 Dąbrowa Górnicza. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:             
3 150 000,00 zł (brutto trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (słownie. Zaoferowana cena 
przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie 
ma woli zwiększenia kwoty. 
 
 
Część III zamówienia pn.; „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku” 
 
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: 
 
W postępowaniu złożono jedną ofertę na kwotę wynoszącą: 3 312 390,00 zł brutto (słownie trzy miliony trzysta 
dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 
Oferta złożona została  przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 
41-303 Dąbrowa Górnicza. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 
300 000,00zł brutto (słownie dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100). Zaoferowana cena przewyższa kwotę, 
jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma woli zwiększenia 
kwoty. 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Kłobucka 
Jerzy Zakrzewski 

 
Elektronicznie podpisany przez Jerzy Zakrzewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik; 
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
GRETASPORT Ilona Stańczyk 
ul. Podlesie 17 
41-303 Dąbrowa Górnicza  
2. a/a 
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