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TCZEWSKIE TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. z o.o.           
ul. Kołłątaja 9 

83-110 Tczew 

                                                                                                            

TTBS/PN/01/2020                               

                                                                                        

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku wielorodzinnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie przy ul. 

Elżbiety 19a 

 

Uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy. 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 4 czerwca 2020r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone n/w oferty 

Wykonawców:  
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena łącznie 
z podatkiem 

VAT w zł  

Termin 
wykonania 

Okres 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 

Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa 
„RODŁO” 

ul. 11 Listopada 26 
82-500 Kwidzyn 

1.001.149,59 15.09.2020r. 6 lat 
zgodnie z 
projektem 

umowy 

2 

MSP „SMOK” Keister, Ksepka 
Spółka Jawna 

ul. Kanałowa 13 
83-200 Starogard Gdański 

1.007.103,09 17.09.2020 6 lat 
zgodnie z 
projektem 

umowy 

3 

 
 „ELKOR-BUD” Sp. z o.o.  

ul. Śnieżna 1 
80-554 Gdańsk  

      

815.919,86 30.09.2020 r. 6 lat 
zgodnie            

z projektem 
umowy 

4 

 
Przedsiębiorstwo Budowlano-

Usługowe „KOMBUD” Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 33 
83-110 Tczew 

 

915.735,00 30.09.2020 r. 6 lat 
zgodnie z 
projektem 

umowy 

5 

Usługi Ogólnobudowlane 
Tomasz Szumidłowski 

ul. Wiślana 3 
83-110 Tczew 

757.695,95 31.10.2020r. 6 lat 
zgodnie z 
projektem 

umowy 

6 
FHU PATMAT Piotr Liss 

ul. Słoneczna 1 
83-110 Czarlin 

1.043.386,74 30.10.2020 5 lat 
zgodnie z 
projektem 

umowy 



 
 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 691.480,00 złotych 

(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

Ceny złożonych ofert przewyższają zatem kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotowego zamówienia a Zamawiający nie posiada wolnych środków, które 

mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. 

Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 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 

najkorzystniejsze oferty.”   

 

 

                                                                                                                 
Z poważaniem 

          


