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               ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

Nr sprawy 040/2022 

Informacja o unieważnieniu postępowania  
 
Zamawiający, zgodnie z art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 
poz. 1710) – dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w Bydgoszczy w 2022 r.”  

Nr sprawy 040/2022. 

z następującym uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 

 
Część 1 

1) Uzasadnienie faktyczne:  

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.09.2022 r. godz. 10:00 została złożona jedna oferta przez 
Wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.  

W wyniku badania i oceny złożonej oferty oraz badania braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, Komisja przetargowa ustaliła, że oferta nie podlega 
odrzuceniu i dokonała jej oceny, w wyniku której uzyskała łącznie liczbę 100 punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ, tj.: 
1. Cena – 60 pkt 
2. Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane – 40 pkt. 

W związku z tym, że Zamawiający na sfinansowanie tej części zamówienia przeznaczył kwotę 432 614,99 PLN  
i nie ma możliwości jej zwiększenia, a cena zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 885 448,46 PLN, 
Zamawiający zdecydował o odstąpieniu od negocjacji. 

W związku z decyzją Zamawiającego o odstąpieniu od negocjacji oraz brakiem możliwości zwiększenia 
środków finansowych na realizację tej części zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie. 

2) Uzasadnienie prawne (podstawa prawna):   

Art. 255 pkt 3 uPzp. 
 
 

Część 2 

1) Uzasadnienie faktyczne:  

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.09.2022 r. godz. 10:00 
nie złożono żadnej oferty.  

2) Uzasadnienie prawne (podstawa prawna):  

Art. 255 pkt 1 uPzp. 

 
 

p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
................................................. 

(podpis kierownika zamawiającego) 
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