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Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert na 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie 

zatoki autobusowej podwójnej na odcinku drogi Aleje 3 Maja „dolne” 

 

 Działając zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (DZ.U.2022 poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp. Zamawiający informuje  

o unieważnieniu postępowania.  

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 263. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie w konsekwencji uchylenia się 

od podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

W nawiązaniu do art. 263 ustawy Pzp – w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, w związku 

z czym zamawiający unieważnia postępowanie.  

 

Pouczenie: 

Na czynności unieważnienia postępowania przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach 

określonych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).  

 

Z poważaniem 

Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane 

mgr inż. Tomasz Filar  
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Zakład Projektowo-Budowlany 

mgr inż. Marian Słowik-Sułkowski 

ul. Witkiewicza 18G 

34-500 Zakopane 

 

 

 
dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert na 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie 

zatoki autobusowej podwójnej na odcinku drogi Aleje 3 Maja „dolne” 

 

 Działając zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (DZ.U.2022 poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp. Zamawiający informuje  

o unieważnieniu postępowania.  

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 263. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie w konsekwencji uchylenia się 

od podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

W nawiązaniu do art. 263 ustawy Pzp – w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, w związku 

z czym zamawiający unieważnia postępowanie.  

 

Pouczenie: 

Na czynności unieważnienia postępowania przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach 

określonych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).  

 

Z poważaniem 

 

 

 


