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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja 

części Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich – Kolonia – nr ref.: ROŚ-

FZP.271.9.2022 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710, dalej jako ustawa Pzp) 

informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego.  

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 

ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu oferta najkorzystniejsza, będąca jednocześnie 

ofertą z najniższą ceną, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na jego sfinansowanie. 

Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, przed otwarciem 

ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia, tj. kwotę w wysokości: 1 125 593,44 zł brutto, a cena najkorzystniejszej 

oferty złożonej w niniejszym postępowaniu wynosi 1 550 000 zł brutto. Jednocześnie 

Zamawiający nie może zwiększyć w/w kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie. 

 



Pouczenie: 

Od niniejszych decyzji Zamawiającego Wykonawcom przysługuje odwołanie zgodnie 

z art. 513 pkt 1 ustawy Pzp. 

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

1 ustawy Pzp. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo w 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 Pzp. Termin 

wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania 

odwołania albo jego kopii do Zamawiającego upływa po 5 dniach od przesłania 

niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 

2 lit. a ustawy Pzp. 

 

Kawęczyn, 04 stycznia 2023 r.                            

 Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/ Jan Nowak 
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