
 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

91-446 Łódź, ul. Zgierska 47 

 
 

Łódź, dnia 09 czerwca 2022 r. 
 

Zawiadomienie  

o unieważnieniu postępowania 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający, Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa strażnicy JRG PSP 

Łódź – Olechów - ETAP III”, znak sprawy MK.2370.4.2022, zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania.  

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 255 pkt 3 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.  

Uzasadnienie faktyczne: 

W  przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 07 czerwca 2022 

r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: CERMONT Sp. z o.o., ul. 

Piotrkowska 10, 97-371 Wola Krzysztoporska z ceną 18.394.692,53 zł (słownie: osiemnaście 

milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 53/100). 

Zamawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 5.500.000,00 zł, którą 

zgodnie z art. 222 ust. 4 udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postepowania. 

Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy PZP 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.  

Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu Zamawiającego. 

Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy 

interpretować jako uprawnienie Zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia 

możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zatem Zamawiający nie ma 

obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia 

ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (komentarz do 

Prawa Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych).  



W przypadku, gdy jedyna złożona oferta, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez 

przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty, bowiem cena tej oferty nie mieści się w 

ustalonym limicie, a Zamawiający tego limitu nie zmieni.  

Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty brał 

pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi.  

W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania 

bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy cena jedynej złożonej oferty przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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