
 

Szydłowiec, dnia 26.11.2021 roku 

 

RI.272.106.2021 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dla zadań: 

Część I: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Orońsku na ul. Brandta na 

drodze nr 3562W, 

Część II: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Chlewiskach  

na ul. Szkolnej na drodze nr 4004W, 

Część III: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębiu na drodze nr 

4013W, 

Część IV: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mirowie Starym  

na drodze nr 4015W, 

Część V: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Majdowie na drodze  

nr 4018W. 

 

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje, iż przedmiotowe 

postępowanie w odniesieniu do wszystkich 5 części przedmiotu zamówienia - zostaje unieważnione na 

podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy. 

Poprzez publikację w dniu 08.11.2021 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu 

nr 2021/BZP 00261697/01, Zamawiający wszczął postępowanie w trybie podstawowym – wariant I.  

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 z późniejszymi zmianami), przed otwarciem ofert Zamawiający upublicznił informację o wysokości 

środków, jakie może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, tj. kwoty w wysokości: 

a) Część I - 62.000,00 zł. 

b) Część II - 62.000,00 zł. 

c) Część III - 62.000,00 zł. 

d) Część IV - 62.000,00 zł. 

e) Część V - 62.000,00 zł. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.11.2021 roku zostały złożone oferty, których wykaz 

zawierają poniższe tabele: 
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Część I 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość 

oferty [zł] 

Okres gwarancji 

[m-ce] 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 
Star Budowa Inwestycje Spółka z o. o. 

27-220 Mirzec, Tychów Stary 75 
256 971,60 60 

do dnia  

31.07.2022 roku 
30 

 

Część II 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość 

oferty [zł] 

Okres gwarancji 

[m-ce] 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 
Star Budowa Inwestycje Spółka z o. o. 

27-220 Mirzec, Tychów Stary 75 
298 846,95 60 

do dnia  

31.07.2022 roku 
30 

 

Część III 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość 

oferty [zł] 

Okres gwarancji 

[m-ce] 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 
Star Budowa Inwestycje Spółka z o. o. 

27-220 Mirzec, Tychów Stary 75 
221 197,67 60 

do dnia  

31.07.2022 roku 
30 

 

Część IV 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość 

oferty [zł] 

Okres gwarancji 

[m-ce] 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 
Star Budowa Inwestycje Spółka z o. o. 

27-220 Mirzec, Tychów Stary 75 
294 722,76 60 

do dnia  

31.07.2022 roku 
30 

 

Część V 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość 

oferty [zł] 

Okres gwarancji 

[m-ce] 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 
Star Budowa Inwestycje Spółka z o. o. 

27-220 Mirzec, Tychów Stary 75 
386 858,37 60 

do dnia  

31.07.2022 roku 
30 

 

Największa ilość punktów i tym samym ofertą, która mogła być uznana za najkorzystniejszą w odniesieniu 

do wszystkich pięciu części przedmiotu zamówienia, uzyskała oferta złożona przez Star Budowa Inwestycje 

Spółka z o. o. z Mirzca z zaproponowaną ceną w wysokości: 

a) Część I – 256 971,60 zł. 

b) Część II – 298 846,95 zł. 

c) Część III – 221 197,67 zł. 

d) Część IV – 294 722,76 zł. 

e) Część V – 386 858,37 zł. 

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając w odniesieniu do każdej z części przedmiotu zamówienia 

wartości złożonej oferty oraz wysokość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację 

przedmiotowego zamówienia, Zamawiający postanowił dokonać unieważnienia postępowania na podstawie art. 

255 pkt. 3) w/w ustawy. 

 


		2021-11-26T12:04:09+0100




