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Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu 

 

 

Zawiadomienie  

o unieważnieniu postępowania  

[art. 255 pkt. 3 Pzp)  

 

 
dotyczy:  postępowania pod nazwą „Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola 

w Wierzbinku” [Nr 2022/BZP 00051610/01] 

 

 

Na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)., zwanej dalej „Pzp”, zamawiający 

informuje równocześnie i każdego z wykonawców z osobna, o unieważnieniu postępowania 

pod nazwą „Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku”                                                   

[Nr 2022/BZP 00051610/01]. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający asygnował na realizację 

zamówienia kwotę w wysokości 5.000.000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty 

wyniosła: 5.566.433,33 zł brutto  i  przekroczyła kwotę zamawiającego                                              

na sfinansowanie zamówienia. Brak obecnej możliwości zamawiającego w zwiększeniu 

kwoty spowodowało konieczność unieważnienia postępowania. 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Ogłoszenie o zamówieniu [Nr 2022/BZP 00051610/01] – art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

 

Zgodnie z art. 262 Pzp Zamawiający informuje, iż ogłosi nowe postępowanie, które 

będzie podobnym zakresem dotyczyć tego samego przedmiotu zamówienia. 

 

Pouczenie o środkach odwoławczych: 
Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp wykonawca może wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp 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 Pzp. Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego wynosi 5 dni od przesłania 

zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp. 
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