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Wszyscy Wykonawcy  
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego” 
Numer postępowania ZP.271.8.2022 

 
 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY  
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710) zawiadamiam o odrzuceniu oferty                              
i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu 
przy ul. Cholewińskiego”.  

 
1. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej przez Michała Podralskiego 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Drogowo Budowlanych 
DROGBUD Michał Podralski mającą siedzibę w Krojczynie Nr 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.  

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Michał Podralski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót 
Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski mającą siedzibę w Krojczynie Nr 64a,                  
87-610 Dobrzyń nad Wisłą wykazał w złożonym Formularzu ofertowym, iż wniósł wadium                
w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W przesłanej za pomocą strony internetowej 
prowadzonego postępowania ofercie brak jest stosownej gwarancji ubezpieczeniowej 
zapłaty wadium.  

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp oferta podlega 
odrzuceniu z uwagi, iż wykonawca nie wniósł wadium. 
 
2. Unieważnienie postepowania.  

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego”.  
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zamawiający dokonał dnia 30 sierpnia 2022 roku otwarcia ofert w przedmiotowym 
postepowaniu, poprzedzając powyższą czynność poinformowaniem Wykonawców poprzez 
stronę internetową prowadzonego postepowania o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie 
zamówienia, wyrażającej się kwotą brutto w wysokości 585 000,00 zł.  

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli niżej wskazani Wykonawcy                   
z następującymi cenami: 
 



Nr 
oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz siedziba/miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania Wykonawcy 

Cena 
brutto 

1. 
Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Getka 
87-305 Zbiczno, ul. Okrężna 18 

651 905,04 zł 

2. 
PPHU „ORION” Robert Rochoń  
09-320 Bieżuń, Karniszyn Parcele 10a 

626 705,57 zł 

3. 
Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski 
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, Krojczyn 64a  

573 828,15 zł 

4. 
Adgeo Zbigniew Górecki 
87- 404 Radomin, Dulsk 110 

627 161,55 zł 

5. 
BAR-TECH Bartosz Pawłowski 
87-500 Rypin, Rusinowo 49 

669 617,82 zł  

 
Wobec odrzucenia oferty złożonej przez Michała Podralskiego prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał 
Podralski mającą siedzibę w Krojczynie Nr 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą wartości 
pozostałych złożonych ofert przewyższają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia, której Zamawiający nie może zwiększyć.  

Wobec powyższego zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub 
oferta z najniższą cenę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub 
kosztu najkorzystniejszej oferty.  
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