
 

 

 

 

 

 

 

Ciechanów, dn. 16.11.2022 r. 

ZP.231.11.2022 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

  

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2023 roku” - na podst. art. 

260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 późn. zm.), 

zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie wszystkich części, tj.: 

1)  Część 1 – likwidacja śliskości zimowej i odśnieżanie odcinków miejskich dróg powiatowych (ulic)                             

w mieście Ciechanów oraz likwidacja śliskości zimowej i odśnieżanie następujących odcinków dróg 

powiatowych: 

a) w standardzie IV utrzymania: 

• 1237W Ciechanów – Opinogóra (od granic miasta Ciechanowa do skrzyżowania                                 

z ul. Krasińskiego w Opinogórze Górnej), 

• 1240W Ciechanów – Chotum (od granic miasta Ciechanowa do DP 1232W   w m. Chotum), 

b) w V standardzie utrzymania: 

• 1239W Ciechanów – Ropele (od granic miasta Ciechanowa do końca nawierzchni bitumicznej), 

• 1221W Niechodzin – Nużewko – Baby (od granic miasta Ciechanowa do DK 60), 

c) w VI standardzie utrzymania: 

• 1217W Ciechanów – Romanowo ( od granic miasta Ciechanowa do DP 1232W w m. Sulerzyż), 

2) Część 2 – likwidacja śliskości zimowej i odśnieżanie ulic powiatowych miasta Glinojeck 

3) Część 3 – świadczenie usługi piaskarką i pługiem lekkim (osprzęt + materiał uszorstniający wykonawcy) 

4) Część 4 – świadczenie usługi piaskarką i pługiem lekkim (osprzęt + materiał uszorstniający wykonawcy) 

5) Część 5 – świadczenie usługi piaskarką i pługiem lekkim (osprzęt + materiał uszorstniający wykonawcy) 

6) Część 6 – świadczenie usługi pługiem lekkim (osprzęt wykonawcy) 

7) Część 7 – świadczenie usługi pługiem lekkim (osprzęt wykonawcy) 

UZASADNIENIE 

Zamawiający unieważnia postępowanie na w/w części i tym samym unieważnia cale postępowanie na podst. 

art. 255 pkt 1 w zw. z art. 259 ustawy PZP, zgodnie z którymi "Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

żadnej oferty. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 

postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.” 

W przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert minął w dniu 16 listopada 2022 roku o godzinie 

08:00. Do upływu tego terminu do Zamawiającego na żadną z części nie wpłynęła żadna oferta, dlatego 

postępowanie należało unieważnić. 
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