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ZDP/P-04/2021 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Boh. Westerplatte 36,  

05-480 Karczew, informuje, że w przetargu prowadzonym w trybie podstawowym pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ” na  

1) Część I – Przebudowa drogi powiatowej nr 2741W w miejscowości Wola 

Sufczyńska 

ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

 

W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku na podstawie  

art. 255 pkt. 3 ustawy pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia w doniesieniu do części I. 
 

2) Część II -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W w miejscowości Gadka 

Oferta firmy Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka, ul. Cedrowa 22, 05-074 

Halinów została złożona niezgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2019) tj. oferta nie została 

opatrzona podpisem zaufanym, ani podpisem osobistym, ani podpisem 

kwalifikowanym. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

3 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę Biuro Usług 

Inżynierskich Bartłomiej Małetka, ul. Cedrowa 22, 05-074 Halinów. 

Pozostałe ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku na podstawie  

art. 255 pkt. 3 ustawy pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia w doniesieniu do części II. 
 

3) Część V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W 

ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

 

W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku na podstawie  

art. 255 pkt. 3 ustawy pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia w doniesieniu do części V. 

 
 
 



Art. 255 ust. 3 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia jeżeli (…) 

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)” 
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