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Kamionka Wielka, dnia 17.08.2022 r. 

GKiOŚ.271.7.2022 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (ZADANIE 2) 

I. Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej 

„Zamawiającym” zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w zakresie Zadania 2, prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 

275 pkt 2) ustawy Pzp pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na 

terenie gminy Kamionka Wielka nr II”. 

II. Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:  

Zgodnie z art. 255 pkt 7) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp. 

III. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

1. W dniu 03 sierpnia 2022r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty 

złożonej na Zadanie 2 przez Wykonawcę Pana Łukasza Pawlaka, prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą: „PAWLAK” Łukasz Pawlak, Łabowa 81, 33-336 

Łabowa, zwany dalej „Wykonawcą”. 

2. W dniu 17.08.2022 r. Wykonawca poinformował, że odstępuje od podpisania umowy 

na Zadania 2 i złożył stosowne pismo. 

3. Stan faktyczny jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie, gdzie Wykonawca, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego a brak innego Wykonawcy, z którym Zamawiający mógłby 

zawrzeć umowę w konsekwencji prowadzi do niemożności zawarcia umowy i uzasadnia 

unieważnienie postępowania przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu 



Zamawiający nie dysponuje innymi ofertami z uwagi na fakt, iż złożono tylko jedną 

ofertę, a zatem nie ma możliwości skorzystania z przesłanki art. 263 ustawy Pzp. 

4. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 

 

Wójt Gminy                                                                                 

Kamionka Wielka                                                                                                           

(-) Andrzej Stanek  
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   (podpis kierownika zamawiającego 

                    lub osoby upoważnionej) 

 


