
Krynica-Zdrój, dnia 10.10.2022 r.  

Numer postępowania:  
2/DF/22 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   
w zakresie Zadania nr 1  

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp,  
w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest 
poniżej progów unijnych.pn.  
„PRACE BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA 
1.PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA 
ORAZ ODGROMOWA DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM 
UZDROWISKOWEGO MSWIAW KRYNICY-ZDRÓJ; 
2. WYKONANIE SIECI WIFI I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY W BUDYNKU 
SANATORIUM” 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający udostępnił na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania platformie zakupowej, informację o kwocie, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia na Zadanie nr 1 tj.: 
w wysokości:  500 000,00 zł brutto,  
W niniejszym postępowaniu na Zadanie nr 1  złożono tylko 1 ofertę: 

PJM INEVSTMENT sp. z o. o., ul.  Witosa 66D, 25-561 Kielce 

Cena oferty  brutto: 970 297,85 zł 
Słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 85/100 
brutto; 
Gwarancja 60 miesięcy. 

W/w Oferta niepodlegająca odrzuceniu jednakże Oferta złożona przez w/w Wykonawcę 
przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego 
postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 
Działając na podstawie art. 260 ust 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie 
informacje, o których mowa w art. 260 ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://platformazakupowa.pl 
 
Uzasadnienie prawne:  
Zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 



2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje,  
o których mowa w ust.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
3) Zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy 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. 
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