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Toszek, 16.10.2019 r. 

 

 

dotyczy: postępowania nr 17/PN/DEG/AS/2019 – Modernizacja oddziału, wykonanie instalacji oddymiania 

oraz wykonanie wentylacji zaplecza sanitarno-higienicznego Oddziału XVII Psychiatrycznego 

Sądowego dla Nieletnich  o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach dotacji „Rozwój i 

modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej oddziału XVII Psychiatrycznego Sądowego dla 

Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu przeciwdziałaniu 

narkomanii” oraz budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale Psychiatrycznym Sądowym 

Odwykowym VII w ramach dotacji „Dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego Sądowego 

Odwykowego VII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie oraz Modernizacja Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w 

ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”  

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU III 

 

 

 W dniu 14.10.2019 r. Wykonawca Ciupke PW Piotr Ciupke z siedzibą w Pilchowicach 

zrezygnował z podpisania umowy w zakresie pakietu III.  
  

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu III 

(uzasadnienie prawne unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.: „Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (pkt 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” 
 
 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

Wykonawca składający ofertę najkorzystniejszą uchylił się od podpisania umowy w zakresie pakietu 

III. Spośród pozostałych ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą zostaje oferta nr 2 wykonawcy  

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Knurowie za cenę brutto 777 729,79 zł w zakresie pakietu 

III uzyskując 92,49 pkt. Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu III ponieważ nie 

może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia w zakresie pakietu III do ceny 

najkorzystniejszej oferty. Zamawiającego obowiązku podatkowego itp. Elementy te stanowią treść oferty i 

nie można ich poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz nie można ich uzupełnić w trybie art. 26 ust. 

3 Pzp. Wobec powyższego cała oferta podlega odrzuceniu w zakresie pakietu II i III 
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Z-ca Dyrektora 
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