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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA 

na podstawie art. 255 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej Ustawą 

 
 
Dotyczy: Postępowania  w trybie podstawowym – z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia,                    

nr FAZ.2801.105.2021-TP- „Rozbudowa z przebudową klatki schodowej Przychodni Przyjęć 
Pierwszorazowych    z dobudową szybu zewnętrznego dźwigu szpitalnego oraz łącznika jako 
komunikacji  do budynku szpitala    na poziomie II piętra,  w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu –              
w ramach programu „Dostępność plus" 
 
 

Zamawiający w dniu 04.02.2022 r. na podstawie art. 255 pkt. 7 Ustawy unieważnił ww. postępowanie. 
 
Uzasadnienie faktyczne:  

Na podstawie prowadzonej korespondencji  z firmą Techbud Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu , której oferta                  
w dniu 27.12.2021r. została wybrana jako najkorzystniejsza oraz w związku z niestawieniem się Wykonawcy     
w siedzibie Zamawiającego  w  drugim  terminie wyznaczonym na podpisanie umowy w dniu  03.02.2022r.                 
o godz.10:00 tj. ostatecznym uchyleniem się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach zgodnych                   
z ofertą jak i brakiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, spełnione zostały przesłanki 
do  unieważnienia postępowania o nr FAZ.2801.105.2021-TP  w oparciu o  art. 255 pkt. 7 ustawy PZP. Brak 
jest innych ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu, spośród których Zamawiający może dokonać wyboru 
innego Wykonawcy. 
 
Uzasadnienie prawne:  
Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt. 7 Ustawy PZP z dnia 11 września 2019r. Treść 
artykułu określa  przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. W myśl art. 
255 pkt. 7  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.  
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:           
St. Specjalista  
ds. zamówień publicznych         
Beata Kopeć         
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