
Krapkowice, dnia 14 września 2020 r. 

Dot. przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek 

Nieobowiązkowe  ogłoszenie  o  zamówieniu  nr  575904-N-2020  (zmiana  ogłoszenia  o
zamówieniu nr 540156125-N-2020)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez
Wodociągi i kanalizacja sp. z o.o. w Krapkowicach w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa
kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Borek”  Zamawiający  unieważnia  postępowanie
dotyczące  realizacji  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości
Borek” w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowane w trybie przetargu nieograniczonego w
oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wodociągi i
Kanalizacja sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Czecha 1 47-300 Krapkowice dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Borek" wprowadzonego Uchwałą NR
1/08/2020 Zarządu Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krapkowicach z dnia 03 sierpnia
2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 04 września 2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czecha 1,
47-300 Krapkowice, odbyło się otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od
dnia ogłoszenia o zamówieniu w dniu 19 sierpnia 2020 r. do dnia 04 września 2020 r. do
godz.  11:00,  uczestniczących  w  procesie  zamówienia  dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek".

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poinformował,  iż  przeznaczył  na
sfinansowanie  zamówienia  kwotę  375.775,00  zł  netto.  W  postępowaniu  oferty  złożyli
następujący Wykonawcy:

Lp
.

Nazwa Wykonawcy
Adres siedziby
Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto

Okres udzielonej
Gwarancji i
Rękojmi w

zakresie
wykonanych prac

i robót
budowlanych

1. WODGAZ Arkadiusz
Kosentka Aleksandra

Michalska sp. j. 

ul Partyzancka 54A
45-802 Opole

627.300,00 zł 60



 
 2. POLINSTAL sp. z o.o. ul. Opolska 79A

47-300
Krapkowice 

544.533,30 zł 60

3. DDTHERM sp. z o.o. ul. Brzeziny 23A
46-040 Krasiejów

634.669,85 zł    60

4. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe
„MAK-RO” S. Górski

I. Górska sp. j.

ul. Witosa 1A
48-120 Baborów

596.516,17 zł  60

5. Zakład Instalacyjno –
Budowlany „ISAN-

BUD” Leszek
Wołowiec

ul. Opolska 40 
49-100 Niemodlin

676.403,75 zł 60

Wszystkie  ceny ofert  złożonych w postępowaniu przewyższają  kwotę,  którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.


