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Toruń, dnia 24 stycznia 2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

URBITOR Sp. z o.o.  

ul. Chrobrego 105/107  

87-100 Toruń 

tel. (56) 669 43 01 

fax (56) 660 48 20 

e-mail: sekretariat@urbitor.pl 

 

 

Znak sprawy: DS/ZP02/2019 

Znak UZP: 591243-N-2019 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie 

kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs” prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

URBITOR Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, jako Zamawiający w wyżej 

wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 

93 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej ustawą Pzp, 

 

zawiadamia o unieważnieniu postępowania 

 

o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie kompleksu obiektów na 

potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs” prowadzonego w trybie przetargu 

nieorganicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. 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 najkorzystniejszej 

oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W toku postępowania złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Złożona oferta 

została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP na podstawie kryterium oceny ofert wskazanych 

w SIWZ, tj. cena brutto oraz okres rękojmi. 
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Złożona oferta otrzymała najwyższą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryterium 

„Cena oferty brutto” – 60% i „okres rękojmi” – 40%. Oferta uzyskała ocenę 100 punktów 

zgodnie ze wskazanymi kryteriami oceny ofert. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału 

w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu. 

Zamawiający wskazuje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację łączną: 

Numer 

oferty 

Nazwa oferenta wraz z siedzibą i 

numerem NIP 

Cena oferty brutto Okres 

rękojmi 

Punktacja 

łączna 

1. GRUPA SZYMBUD Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa z siedzibą w 

Kłomnicach, ul. Częstochowska 

2G, 42-270 Kłomnice, wpisana w 

rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000698140, NIP 

949-222-17-56 

16 987 000,00 zł brutto 

 

60 miesięcy 100 punktów 

 

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony ani żadna z ofert nie została odrzucona. 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 7 577 689,47 

zł, a zatem cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie wskazać należy, iż 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Wobec powyższego zasadne jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 

 

 

Prezes Zarządu 

URBITOR Sp. z o. o. 

Wojciech Świtalski 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1) Adresat 

2) a/a 


