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Zawiadomienie o unieważnieniu  

Części I – „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity” 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 

unijne realizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1) ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.)  pn.: 

„Budowa dróg leśnych w Leśnictwach:  Słobity  i  Godkowo”  

 

Działając zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, 

że unieważnia Część II – „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity”                            

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn.: „Budowa dróg leśnych w Leśnictwach: Słobity i Godkowo”. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z 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, która zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że  zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 

1.165.171,36 zł brutto i udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania przed otwarciem ofert, które miało miejsce 11 lutego 2022 r. o godzinie 

10:30.  

Jedyna w postępowaniu oferta złożona przez BUDROTRANS Paweł Szulc  i  Piotr 

Szulc spółka jawna, Jurki 64 A,14-300 Morąg zawiera cenę wynoszącą      

1.628.939,32 zł brutto.  

Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może 

zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty.  



 

 

Zamawiający unieważnia zatem Części I – „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity” 

postępowania o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,          

a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.  
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