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Myślenice, 27.09.2022 r.    

ZDP.ZP.261.11.2022 

 

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZDP.ZP.261.11.2022, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 

2022/2023 – powiat myślenicki 

 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że postępowanie ZDP.ZP.261.11.2022, 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało w całości unieważnione na podstawie 

art. 255 pkt 3 ww ustawy Prawo zamówień publicznych – 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, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

 

UZASADNIENIE 

W postępowaniu ZDP.ZP.261.11.2022, do upływu terminu składania ofert  wpłynęło dziesięć ofert. 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi 

3 187 000,00 zł brutto, w tym z podziałem na zadania: 

- zadanie nr 1 Gmina Myślenice-północ – 156 000,00 zł 

- zadanie nr 2 Gmina Myślenice-południe – 393 000,00 zł 

- zadanie nr 3 Miasto Myślenice – 431 000,00 zł 

- zadanie nr 4 Gmina i Miasto Dobczyce – 464 000,00 zł 

- zadanie nr 5 Gmina i Miasto Sułkowice – 158 000,00 zł 

- zadanie nr 6 Gmina Pcim – 370 000,00 zł    

- zadanie nr 7 Gmina Raciechowice – 387 000,00 zł 

- zadanie nr 8 Gmina Siepraw – 228 000,00 zł  

- zadanie nr 9 Gmina Lubień i Gmina Tokarnia – 288 000,00 zł 

- zadanie nr 10 Gmina Wiśniowa – 312 000,00 zł.  

W porównaniu do powyższych kwot, kwoty najkorzystniejszych złożonych w postępowaniu ofert 

dla poszczególnych zadań przedstawiają się następująco: 

- zadanie nr 1 Gmina Myślenice-północ – 311 040,00 zł 

- zadanie nr 2 Gmina Myślenice-południe – 745 639,49 zł 

- zadanie nr 3 Miasto Myślenice – 817 382,28 zł 

- zadanie nr 4 Gmina i Miasto Dobczyce – 851 938,56 zł 

- zadanie nr 5 Gmina i Miasto Sułkowice – 241 920,00 zł 

- zadanie nr 6 Gmina Pcim – 837 376,65 zł    

- zadanie nr 7 Gmina Raciechowice – 637 760,00 zł 

- zadanie nr 8 Gmina Siepraw – 414 720,00 zł  

- zadanie nr 9 Gmina Lubień i Gmina Tokarnia – 817 608,00 zł 

- zadanie nr 10 Gmina Wiśniowa – 604 800,00 zł, 

co daje łączną kwotę – 6 280 184,98 zł 

 

 



 

 

 

Porównując powyższe kwoty stwierdzić należy, że dla wszystkich części zamówienia kwoty 

najkorzystniejszych ofert przewyższają wartości jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp – 

oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, a Zamawiający na chwilę obecną nie ma 

możliwości zwiększenia tej kwoty. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu ZDP.ZP.261.11.2022. 

2. strona internetowa www.zdp-myslenice.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl 

 

http://www.zdp-myslenice.pl/
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/

