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Skrwilno, dnia 31 sierpnia 2021 roku 

 

RI.271.15.2021.AS 

 

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer sprawy: RI.271.15.2021.AS  
Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości 

Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą. ETAP I - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz remont 

sieci wodociągowej.” 

Dofinansowanie operacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 

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

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację 

zadania pn.: „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno 

wraz z niezbędną infrastrukturą. ETAP I - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci 

wodociągowej”, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

Zamawiający dnia 13.08.2021 r. wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

zadanie pn.: „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno 

wraz z niezbędną infrastrukturą. ETAP I - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci 

wodociągowej”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. do 30.08.2021 r. do godz. 12:00 nie 

wpłynęła żadna oferta.  

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo żadnej oferty; 
 

Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, 

których procedury określono w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dział IX "Środki ochrony prawnej". 
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Kierownik Zamawiającego 
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