
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły 

 

 

 

 

WI.271.17.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 

4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pamiątkowo” 

 

 

ul. Dworcowa 26 tel.  61 29 27 501 www.szamotuly.pl 

64-500 Szamotuły fax   61 29 20 072 umig@szamotuly.pl 
 

                                                                                               Szamotuły, 23 września 2022 roku 

 

WI.271.17.2022 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00338382/01 z dnia 8 września 2022 r. pn.:                          

„Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako obręb Pamiątkowo”. 

 

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na 

podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania                         

o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022/BZP 00338382/01 z dnia 8 września 2022 r pn.: 

„Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako obręb Pamiątkowo”. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – "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 faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 

4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pamiątkowo” złożono 3 oferty.  
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Oferta nr 1:  

EMKA Kowalski Sp. z o.o. 

Główna, ul. Partnerska 10 

62-010 Pobiedziska 

Cena oferty brutto: 334.557,93 zł 

Oferta nr 2: 

N Construction Sp. z o.o. Sp. k. 

Pierwoszewo 10 

64-510 Wronki 

Cena oferty brutto: 367.388,70 zł 

Oferta nr 3: 

4Road Szymon Białkowski 

ul. Turowska 31, 62-045 Pniewy  

oraz 

Vejservice Sp. z o.o. 

ul. Turowska 31, 62-045 Pniewy 

Cena oferty brutto: 335.790,00 zł 

 

 

Ceny ofert znacznie przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego, jakie miał przeznaczone na 

sfinansowanie zamówienia, tj. 290.000,00 zł brutto. Zamawiający nie może w chwili obecnej 

zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą.                                    

W tej sytuacji unieważnienie postępowania jest konieczne i w pełni uzasadnione. 
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