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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 

ustawy) pn.: „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów–etap II” 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający – Gmina Drawno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamia 

o unieważnieniu postępowania pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 655006Z 

Drawno-Zdanów–etap II”  stosownie do treści art. 255 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 266 

ustawy Pzp.   

 

 Uzasadnienie prawne:  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bez 

możliwości  zwiększenia tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Zamawiający przed otwarciem ofert działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy  

Pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację  

o maksymalnej kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.:  

- 2 400 000, 00 zł brutto. 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące 

oferty:  

 

Numer 

oferty 

Nazwa/imię i nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 
        Cena ofertowa brutto [zł] 

1 

 
EUROVIA POLSKA S.A 

ul. Irysowa 1 
Bielany Wrocławskie  

55-040 Kobierzyce  
 

 
 

                   3 107 647,90 zł  

Drawno, dnia 03.06.2022 roku 



 

 

 

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie 

może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Reasumując, występuje przesłanka uzasadniająca unieważnienie przedmiotowego 

postępowania w oparciu o przepisy art. 255 pkt 3 w zw. z art. 266 ustawy Pzp.   

 

 

 

 

 

............................................................................ 

(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 

2 

 
               STRABAG Sp.z.o.o., 

ul. Parzniewska 10 
05-800 Pruszków 

 

 
 

2 703 000,14 zł 

3 

 
REBUDROG Sp.z.o.o. 

Rębusz 1 
73-240 Bierzwnik 

 

 
 

2 769 166,23 zł 

4 

 
   „BUDPAK” Paweł Szubert 

  ul. Podleśna 14 N, 
 73-110 Stargard 

 

 
 

2 878 200,00 zł 
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