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Bukowina Tatrzańska dnia: 31.08.2020 r. 
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Informacja  
o unieważnieniu postępowania 

Informujemy, iż na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),  Zamawiający unieważnia postępowanie               
o udzielenie zamówienia na „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024”, w ramach następujących 
zadań częściowych: 

 Zadanie częściowe nr 4 – „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych 
i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- Białka Tatrzańska  II”. 

 Zadanie częściowe nr 5 – "Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych 
i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- Białka Tatrzańska III”. 

 Zadanie częściowe nr 6 – „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych 
i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- Rzepiska  I”. 

gdyż;  nie złożono żadnej ofert niepodlegającej odrzuceniu. Do dnia 03.08.2020r., do godz. 
10:00, czyli terminu składania ofert, do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na 
powyższe zadania częściowe. 

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),  Zamawiający unieważnia 
postępowanie  o udzielenie zamówienia na „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w sezonach 
2018/2019 i 2019/2020”, w ramach następujących zadań częściowych: 

 Zadanie częściowe nr 1 –„Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych 
i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024– Czarna Góra  I ".  

 Łączna kwota przeznaczona na zadanie w czterech sezonach zimowych: 211 968,00 
zł, tj.  12 000,00 zł brutto za jeden km w sezonie, Cena najkorzystniejszej oferty: 
12 096,00 zł/1km w jednym sezonie. 
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 Zadanie częściowe nr 2 – „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych 
i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024– Czarna Góra  II ".  

Łączna kwota przeznaczona na zadanie w czterech sezonach zimowych: 16 512,00 zł, 
tj. 6 000,00 zł brutto za jeden km w sezonie. Oferta z najniższą ceną: 9 500,00 zł/1km 
w jednym sezonie. 

 Zadanie częściowe nr 3  – „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- Białka 
Tatrzańska I”. 

Łączna kwota przeznaczona na zadanie: – w czterech sezonach zimowych: 109 312,00 
zł, tj. 14 000,00 zł brutto za jeden km w sezonie. Cena najkorzystniejszej oferty: 
16 500,00 zł/1km w jednym sezonie. 

 Zadanie częściowe nr 7 – „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych 
i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- Bukowina Tatrzańska- I”. 

Łączna kwota przeznaczona na zadanie: w czterech sezonach zimowych: 104 852,00 
zł, tj. 11 000,00 zł brutto za jeden km w sezonie. Oferta z najniższą ceną: 17 000,00 
zł/1km w jednym sezonie. 

 Zadanie częściowe nr 10 – „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- Bukowina 
Tatrzańska IV”. 

Łączna kwota przeznaczona na zadanie w czterech sezonach zimowych: 36 480,00 zł, 
tj. 12 000,00 zł brutto za jeden km w sezonie. Oferta z najniższą ceną: 14 000,00 
zł/1km w jednym sezonie. 

 Zadanie częściowe nr 12 – „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- Bukowina 
Tatrzańska VI”. 

Łączna kwota przeznaczona na zadanie w czterech sezonach zimowych: 28 080,00 zł, 
tj. 6 000,00 zł brutto za jeden km w sezonie. Oferta z najniższą ceną: 11 000,00 zł/1km 
w jednym sezonie. 

 Zadanie częściowe nr 18 – „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- Brzegi  I”. 
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Łączna kwota przeznaczona na zadanie: – w czterech sezonach zimowych: 479 168,00 
zł, tj. 16 000,00 zł brutto za jeden km w sezonie. Cena najkorzystniejszej oferty:               
17 100,00 zł/1km w jednym sezonie. 

 Zadanie częściowe nr 20 – „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 Jurgów II”. 

Łączna kwota przeznaczona na zadanie w czterech sezonach zimowych: 35 280,00 zł, 
tj. 9 000,00 zł brutto za jeden km w sezonie. Oferta z najniższą ceną: 9 700,00 zł/1km 
w jednym sezonie. 

gdyż: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, 
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający 
nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

W toku postępowania Zamawiający  wykluczył następujących   Wykonawców: 

Zadanie 
częściowe 

Numer oferty, nazwa i adres 
Wykonawcy 

Uzasadnienie wykluczenia 
Wykonawcy 

3 F.H.U ŚLEDŹ spółka jawna ul. Kośne 
Hamry 5c, 34-520 Poronin             (1) 

Art. 24, ust. 1, pkt 12 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  

 

18 

F.H.U ŚLEDŹ spółka jawna ul. Kośne 
Hamry 5c, 34-520 Poronin          (1) 

Art 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

20 Turbo,  Mirosław Piotrowski, 34-532 
Brzegi, ul. Halna 70  (13) 

Art. 24, ust. 1, pkt 13 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

W toku postępowania Zamawiający odrzucił  następujące  oferty. 

Zadanie 
częściowe 

Numer oferty, nazwa i adres 
Wykonawcy 

Uzasadnienie odrzucenia oferty 

3 F.H.U ŚLEDŹ spółka jawna ul. Kośne 
Hamry 5c, 34-520 Poronin (1) 

Art. 24, ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

18 F.H.U ŚLEDŹ spółka jawna ul. Kośne 
Hamry 5c, 34-520 Poronin (1) 

Art. 24, ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 

20 

Turbo,  Mirosław Piotrowski, 34-532 
Brzegi, ul. Halna 70    (13) 

Art. 24, ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 

Z poważaniem,  

Wójt Gminy 

                                                                                                          Mgr inż. Andrzej Pietrzyk 
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