
            Szydłowiec, dnia 07 listopada 2022 roku  

Zamawiający:  

Powiat Szydłowiecki  

Plac Marii Konopnickiej 7  

26-500 Szydłowiec  

 

Znak sprawy: RI.272.108.2022  

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 

1710 ze zm.) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017W Barak- Sadek PKP 

Szydłowiec w miejscowości Barak”. 

 

 Działając na podstawie art. 260 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że 

unieważnia przedmiotowe postępowanie, na podstawie 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, chyba że 

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

 

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.11.2022r. do godziny 09:00 

wpłynęły oferty:  

 
Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Wartość oferty 

brutto (zł) 

Okres 

gwarancji  

[m-ce] 

 

1 

PPHU „ARTEX” Zofia Oparcik  

ul. Kielecka 45e/1, 26-600 Radom 

 

395 793,57 zł 

 

60 

2 DRÓG BUD BIS  Zbigniew Jakubczyk 

ul. Słoneczna 20, 26-432 Wieniawa 

 

465 621,83  zł 

 

60 

3 STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. 

Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec  

 

443 206,74  zł 

 

60 

4 „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o.  

ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock 

 

441 001,94  zł 

 

60 

 

 

 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), przed otwarciem ofert Zamawiający 



upublicznił informację o wysokości środków, jakie może przeznaczyć na realizację 

przedmiotu zamówienia, tj. kwotę w wysokości 322 189,72 zł.  

 

 Wobec faktu, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- postępowanie zostanie unieważnione 

na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.  
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