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Skrwilno, dnia 26 listopada 2021 roku 

 

RI.271.23.2021.AS 

 

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Numer sprawy: RI.271.23.2021.AS 
Nazwa zadania: Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w 

Skrwilnie. 
ETAP II - Wykonanie zagospodarowania terenu Gminnego Targowiska w Skrwilnie. 

Dofinansowanie operacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 

 Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku art. 255 pkt 3 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.: Zagospodarowanie i wyposażenie terenu 

istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. ETAP II - Wykonanie zagospodarowania terenu 

Gminnego Targowiska w Skrwilnie. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, ul. Dębowa 37, 09-400 

Maszewo Duże, z ceną brutto 2.177.100,00 zł. Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 1.215.512,57 zł brutto. 

Cena oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć 

środków na sfinansowanie zamówienia i dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na 

podstawie art. 255 pkt 3 ustawy. 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

1) Zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których 

mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3) Zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 
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kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej 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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