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Do Wszystkich Wykonawców  

Dotyczy postępowania pod nazwą:  Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej 

świetlicy w Miękiszu Nowym na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 

2022/BZP 00041791/01 dnia 31.01.2022 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [art. 260 ust. 1 i 2 p.z.p.] 

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 poz. 1129), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pod 

nazwą Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej świetlicy w Miękiszu Nowym 

na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich . 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania :  

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 01 marca 2022 r. do godz.9:00 

złożono oferty od następujących wykonawców: 

1. Konsorcjum firmy:  Robert Czajło Firma Remontowo Budowlana "STYL-BUD" 37-500 

Jarosław, Os. Słoneczne 3/ 39, Ogólnopolskie Centrum Odszkodowawczo-Finansowe 

"CONSENSUS" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 02-757 Warszawa Ul. Pory 78, z 

ceną brutto  729 384,64 i okresem gwarancji 60 miesięcy  

2. Konsorcjum firm:  Lider : Firma Handlowo-Usługowa Pakbud Grzegorz Pakosz, 37-543 

Laszki 181a  Partner: Firma Remontowo Budowlana Big-Bud Robert Jaremko, 37-543 Laszki 

117 z ceną brutto 495 368,67 i okresem gwarancji 60 miesięcy  

Zgodnie z zapisami  SWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować następującymi 

kryteriami: cena: 60% oraz okres gwarancji: 40%, i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia 

wymogi określone w SWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą liczbę punktów według podanych powyżej 

kryteriów oceny ofert.   

Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, 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 najkorzystniejszej oferty. Celem takiego 

uregulowania jest ochrona zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku 

braku środków finansowych. Co do zasady przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie 

art. 255 pkt 3 ustawy Pzp odnieść należy do kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia 

zamierza przeznaczyć kwotę: 440.000,00 zł brutto. 

W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania 

wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia 

kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny 

najkorzystniejszej oferty brał pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami 



publicznymi. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia.  

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:  na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 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 najkorzystniejszej oferty. 

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. wykonawca może wnieść odwołanie. 

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

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 p.z.p. Termin 

wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do 

zamawiającego upływa  2022 r., czyli po 5 dniach od przesłania zawiadomienia o unieważnieniu 

postępowania, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p. 

 

 

Stanisław Gonciarz  

Wójt Gminy Laszki  


