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Radomsko, dnia 19 października 2022 r. 

Zamawiający: 

Miasto Radomsko 

ul. Tysiąclecia 5 

97-500 RADOMSKO                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE 
       o unieważnieniu postępowania 

Nr sprawy PZP.271.1.16.2022 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej ustawą  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości 

zamówienia mniejszej niż progi unijne o  jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod nazwą: 

„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez                                

stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki" – ETAP III                                 

( etap II robót budowlanych)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

w ramach Osi Priorytetowej VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie 

VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej, w 

ramach projektu pn.: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez 

stworzenie  przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki" 

     

Zamawiający Miasto Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 zgodnie z art. 260 ust. 2  
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 ze zm.), zawiadamia, że unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, 
ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA   
 

I. W postępowaniu złożono 6 ofert: 

1)  Kapibara Sp.zo.o.Sp.k. 
      Ul. Floriana 7 
      44-190 Knurów ( oferta nr 1) 
      (Oferta złożona 03.08.2022 r. przed Modyfikacjami treści SWZ )       
     Cena brutto (C):   11 715 200,00 zł 
 

http://www.bip.radomsko.pl/
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Gwarancja Wykonawcy (G1) na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia w tym 

: boiska wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej, boisko piłki nożnej z nawierzchnią trawy   

sztucznej, nawierzchnie utwardzone  (ciągi pieszo- jezdne, place, strefy), nawierzchnie  

sensorycznego placu zabaw, instalację elektryczną i wodociągową wraz z elementami 

towarzyszącymi na okres 84 miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia , na warunkach określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy 

stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium oceny ofert G1). 

Gwarancja Producenta (G2) na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia: 

boisk, sensorycznego placu zabaw, strefy street- workout,  strefy minigolfa, strefy rekreacji 

rowerowej,  strefy toru trialowego, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,  na okres 36 miesięcy, 

licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia , na warunkach 

określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium 

oceny ofert G2). 

2) Garden Designers Sp.zo.o.  
     Ul. Agatowa 16/41 
     20-571 Lublin    ( oferta nr 2 ) 

Cena brutto (C): 17 347 809,57 zł 
 

Gwarancja Wykonawcy (G1) na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia w tym 

: boiska wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej, boisko piłki nożnej z nawierzchnią trawy   

sztucznej, nawierzchnie utwardzone  (ciągi pieszo- jezdne, place, strefy), nawierzchnie  

sensorycznego placu zabaw, instalację elektryczną i wodociągową wraz z elementami 

towarzyszącymi na okres 84 miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia , na warunkach określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy 

stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium oceny ofert G1). 

Gwarancja Producenta (G2) na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia: 

boisk, sensorycznego placu zabaw, strefy street- workout,  strefy minigolfa, strefy rekreacji 

rowerowej,  strefy toru trialowego, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,  na okres 36 miesięcy, 

licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia , na warunkach 

określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium 

oceny ofert G2). 

 

http://www.bip.radomsko.pl/
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3) AMB Budownictwo Krzysztof Prokop  
     Kozia Wieś 11 
     29-105 Krasocin 

    ( oferta nr 3 ) 
Cena brutto (C):   12 365 190,00 zł 

 

Gwarancja Wykonawcy (G1) na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia w tym 

: boiska wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej, boisko piłki nożnej z nawierzchnią trawy   

sztucznej, nawierzchnie utwardzone  (ciągi pieszo- jezdne, place, strefy), nawierzchnie  

sensorycznego placu zabaw, instalację elektryczną i wodociągową wraz z elementami 

towarzyszącymi na okres 84 miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia , na warunkach określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy 

stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium oceny ofert G1). 

Gwarancja Producenta (G2) na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia: 

boisk, sensorycznego placu zabaw, strefy street- workout,  strefy minigolfa, strefy rekreacji 

rowerowej,  strefy toru trialowego, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,  na okres 36 miesięcy, 

licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia , na warunkach 

określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium 

oceny ofert G2). 

4) Fiba s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr Iskrzyński  
    Stobiecko Szlacheckie 158, 97-561 Ładzice 
    ( oferta nr 4 )   

Cena brutto (C):    15 361 224,00 zł 
 

Gwarancja Wykonawcy (G1) na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia w tym 

: boiska wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej, boisko piłki nożnej z nawierzchnią trawy   

sztucznej, nawierzchnie utwardzone  (ciągi pieszo- jezdne, place, strefy), nawierzchnie  

sensorycznego placu zabaw, instalację elektryczną i wodociągową wraz z elementami 

towarzyszącymi na okres 84 miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia , na warunkach określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy 

stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium oceny ofert G1). 

Gwarancja Producenta (G2) na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia: 

boisk, sensorycznego placu zabaw, strefy street- workout,  strefy minigolfa, strefy rekreacji 

rowerowej,  strefy toru trialowego, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,  na okres 36 miesięcy, 

http://www.bip.radomsko.pl/
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licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia , na warunkach 

określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium 

oceny ofert G2). 

5) Tel-Bruk Radosław Telenga 

     ul. Gen. Romualda Traugutta 65 
     42-215 Częstochowa  
    ( oferta nr 5 )   

Cena brutto (C):  14 095 411,68 zł 
 

Gwarancja Wykonawcy (G1) na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia w tym 

: boiska wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej, boisko piłki nożnej z nawierzchnią trawy   

sztucznej, nawierzchnie utwardzone  (ciągi pieszo- jezdne, place, strefy), nawierzchnie  

sensorycznego placu zabaw, instalację elektryczną i wodociągową wraz z elementami 

towarzyszącymi na okres 60 miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia , na warunkach określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy 

stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium oceny ofert G1). 

Gwarancja Producenta (G2) na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia: 

boisk, sensorycznego placu zabaw, strefy street- workout,  strefy minigolfa, strefy rekreacji 

rowerowej,  strefy toru trialowego, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,  na okres 36 miesięcy, 

licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia , na warunkach 

określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium 

oceny ofert G2). 

6) P.U.H.DOMAX Arkadiusz Mika  
     Ul. Grabińska 8 
     42-283 Boronów    ( oferta nr 6 ) 

    Cena brutto (C): 15 180 000,48 zł 
 

Gwarancja Wykonawcy (G1) na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia w tym 

: boiska wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej, boisko piłki nożnej z nawierzchnią trawy   

sztucznej, nawierzchnie utwardzone  (ciągi pieszo- jezdne, place, strefy), nawierzchnie  

sensorycznego placu zabaw, instalację elektryczną i wodociągową wraz z elementami 

towarzyszącymi na okres 84 miesiące, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia , na warunkach określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy 

stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium oceny ofert G1). 

http://www.bip.radomsko.pl/
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Gwarancja Producenta (G2) na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia: 

boisk, sensorycznego placu zabaw, strefy street- workout,  strefy minigolfa, strefy rekreacji 

rowerowej,  strefy toru trialowego, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,  na okres 36 miesięcy, 

licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia , na warunkach 

określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego dodatek do SWZ - (kryterium 

oceny ofert G2). 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 7 300 000,00 zł 

brutto   – zgodnie z informacją opublikowaną dnia 19 lipca 2022 r. na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https:// bip.radomsko.pl 

 

Wszystkie oferty złożone w postepowaniu znacznie przewyższają kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia i nie może zostać zwiększona . 

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 

ustawy. 

 

 

                                                                                                                         z up. Prezydenta Miasta  
                       /-/  

                                 Monika Andrysiak 

                                                              Z-ca Prezydenta Miasta   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

  

http://www.bip.radomsko.pl/

