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Uczestnicy postępowania 
Nr WZ.272.4.2022 

 
ZAWIADOMIENIE   

 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie 

„Modernizacja dróg powiatowych nr 1688K w Żarnówce i Wieprzcu, 1697K w Lachowicach, 1691K 
w Juszczynie, 1705K w Marcówce, 1690K w Zawoi” w zakresie Części nr 2  

 
  

Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 255  pkt. 3 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie Części nr 2 (tj. 

Remont drogi powiatowej nr 1697K Kuków - Lachowice - Koszarawa w miejscowości Lachowice w 

km 7+627-9+900 w ramach inwestycji: Modernizacja dróg powiatowych Nr 1688 K w Żarnówce i 

Wieprzcu, 1697 K w Lachowicach, 1691 K w Juszczynie, 1705 K w Marcówce, 1690 K w Zawoi 

dofinansowanej z programu Polski Ład), z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może 

zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty dla Części nr 2 przedmiotowego zamówienia. 

 

Uzasadnienie: 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia w zakresie Części nr 2 w wysokości: 3.000.000,00 zł. 
Do upływu terminu składania ofert dla przedmiotowego zamówienia wpłynęły dwie oferty na w/w 
część. 
Z uwagi na to, iż wszystkie oferty na Część nr 2 zamówienia przekraczają kwotę jaką Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia (w tym oferta najtańsza Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego S.A. z Nowego Targu opiewająca na kwotę 3.810.430,22 
zł brutto), a Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty, unieważnia się  
przedmiotowe postępowanie w zakresie Części nr 2 na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
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