
 

 

 

 

ZP.271.6.2022 

Włoszakowice, dnia 9 sierpnia 2022r. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn. 

„Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy 

Włoszakowice”. 

 

Zamawiający – Gmina Włoszakowice działając na podstawie art. 260 w związku z art. 

255 pkt 3 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą p.z.p. unieważnia 

postępowanie pn. „Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na 

terenie Gminy Włoszakowice”. 

 

 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:  

 

Oferta Wykonawcy nr 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy 

p.z.p., co skutkuje uznaniem jej za niezłożoną. Natomiast oferta Wykonawcy nr 2 jako 

kolejna oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację niniejszego zadania, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty 

do ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:  
 
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy p.z.p.: „Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub 

kosztu najkorzystniejszej oferty”.   

W okolicznościach niniejszej sprawy ziściły się przesłanki unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego tj. oferta nr 1 podlegała odrzuceniu, a cena oferty nr 

2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego 

zadania, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

 



 

 

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy p.z.p. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 

ustawy p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego 

odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 ustawy p.z.p. Termin wniesienia 

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do 

zamawiającego upływa 14 sierpnia 2022r., czyli po 5 dniach od przesłania informacji 

o odrzuceniu oferty przekazywanej każdemu z  Wykonawców, który złożyli ofertę, zgodnie 

z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy p.z.p. 
 

 
 

Wójt Gminy Włoszakowice 
 

         /-/ Robert Kasperczak 
 

 


