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Krośniewice, 23.08.2021 r.  

IŚZ.271.9.12.2021 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na „Przebudowę targowiska w Krośniewicach”. Numer 
postępowania: IŚZ.271.9.2021 

 

 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający – Gmina Krośniewice informuje  

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na przebudowę targowiska w Krośniewicach, na podstawie art. 255 

pkt 3 ww. ustawy.    

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  255  ust  3  ww. ustawy  Prawo zamówień publicznych 

postępowanie  o  udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, 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 oferty najkorzystniejszej. 

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym przez 

Zamawiającego na dzień 10.08.2020 r., godz. 11:00, wpłynęła 1 oferta. Ofertą z najniższą ceną jest 

Oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TRAKT”  

Bobrzak, Tecław Sp. Jawna, Woźniaków 110, 99 – 300 Kutno, z ceną ofertową 4 837 590,00 zł 

brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości i rękojmi.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 925 443,46 zł brutto. 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową 

procedurą do ceny oferty najniższej. Dlatego też Zamawiający winien unieważnić przedmiotowe 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  

Mając na względzie powyższe okoliczności unieważnienie postępowania jest uzasadnione  

i konieczne. 

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść 

odwołanie. 

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

zamówień publicznych. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo 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 



   

 

Prawo zamówień publicznych. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 10 dniach od przesłania zawiadomienia 

o unieważnieniu postępowania, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych. 

 
 
 
 
Burmistrz 

 
      Katarzyna Erdman 
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