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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2023 r.” 

 
 
Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póź.zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe dróg na 
terenie miasta i gminy Krapkowice w 2023 r.”. 
 
   

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

 

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty 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”. 

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie składania 

ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godz.10:00 dnia 16 stycznia 2023 r.  

1) na część I (Zadanie nr 1) Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych  

o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z regulacją urządzeń obcych w 2023 roku 

wpłynęły 2 oferty z cenami powyżej kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia. 

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę  
w wysokości: 300.000,00 złotych. 

 
2) na część II (Zadanie nr 2)  Remonty cząstkowe dróg gminnych, wewnętrznych oraz 

chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki brukowej granitowej, 

bloczków betonowych, trylinki, tłuczniowej, płyt betonowych, naprawy i wymiana obrzeży i 

krawężników, remonty obiektów  z betonu plantowanie poboczy, czyszczenie przepustów 

drogowych i rowów przydrożnych oraz regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, 

studnie, zawory) w 2023 roku wpłynęła 1 oferta z ceną powyżej kwoty jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę  
w wysokości: 250.000,00 złotych. 

 
 
 



 

 

 
3) na część III (Zadanie nr 3) Remonty cząstkowe dróg gminnych, wewnętrznych 

wykonywane remonterem typu patcher w 2023r. wpłynęły 2 oferty z cenami powyżej kwoty 

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę  
w wysokości: 50.000,00 złotych.    

 
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy, Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnił 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwotach, jakie zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 
 
Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 
 
Wobec powyższego, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

 

 

 
                                                                                                                   Podpisał  

Zastępca Burmistrza 
                                                                                                                    

                                                                                                                /-/ Arnold Joszko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty- wszyscy 
2. a/a 
Zamieszczono: 
1. Strona prowadzonego postępowania 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: Fabiola Bielec, tel. 77 / 44 66 837, e-mail: f.bielec@krapkowice.pl 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 

Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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