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WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa zamówienia: Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim.   

 

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.; zwanej dalej także „Ustawą Pzp”) informuje, że dokonał unieważnienia postępowania.  

 

UZASADNIENIE PRAWNE: art. 255 pkt 3 Ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 8 lutego 2023 r. do godz. 09:00 wpłynęła oferta 

złożona przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o. o. (lider)  

z/s ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. (partner)  

z/s ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra  z ceną 10 940 973,50 złotych.  

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora udostępnił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 3 278 000,00 złotych brutto. 

 

W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W 

takiej sytuacji ceny lub koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez 

Zamawiającego. Hołdując racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i 

oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie mieści 

się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni.  

 

W związku z tym, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia uznać należy, że zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 Ustawy Pzp o wszczęciu kolejnego postępowania, 

które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia niezwłocznie 

zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

        STAROSTA 

/-/  Jarosław Gęborys  

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora

