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RZP.271.42.2022 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Ustawa Pzp.  

 

Zamawiający  

  Gmina Łomianki 

05 – 092 Łomianki, ul. Warszawska 115 

tel. 22 888 98 05   

 

Na podstawie art. 255 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie pn. 

 

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2  

w Łomiankach w ramach zadania: „Modernizacja budynków komunalnych” – zad. 2015/28. 

 

Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 1  

ELPUL Waldemar Pulit, Zaborze 82, 05-191 Nasielsk. Oferta Wykonawcy nie została 

sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi  

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego.  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2) lit b) ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 4 

EL MAK Artur Makowski, ul. Bukowa 9, 05-119 Łajski. Wykonawca nie spełnia warunków 

udziału w postępowaniu.  
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Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust 1 Ustawy Pzp zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o unieważnieniu ww. postępowania. 

 

Na podstawie art. 262 Ustawy Pzp  w przypadku unieważnienia postępowania  

o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia. 
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